




هرامش 84 تاراشا -  همانلصف 

: هدنسیون

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هرامش 84 تاراشا -  14همانلصف 

باتک 14تاصخشم 

بلاطم 15تسرهف 

ینامسآ ياه  25همزمز 

يداب تهزن  تشاد /  تسود  دیاب  ار  25وت 

یپ نتورف  هبزور  هراو /  27شیاین 

ییاضر هدیمح  یگدنب /  زا  27راشرس 

يرهاط دومحمدیس  ...رادم / ! غیرد  نم  28زا 

ییاضر هدیمح  ما /  هتسخ  مدوخ  32زا 

هتسیاش تداعس  یلع  34تفایض / 

هداز یقت  هبیط  هانپ /  یب  ياه  35تسد 

یفسوی هرهاط  نامسآ /  يوس  هب  37یتسد 

ولناخراس یتمعن  همطاف  شنیرفآ /  37رهُم 

یفسوی هرهاط  انشآ /  39نخس 

يداب تهزن  ما /  هدمآ  تیوس  هب  39نامیشپ 

ییاضر ناراب  یلزا /  41تمکح 

يداب تهزن  مشوخلد /  وت  اب  يوگتفگ  هب  42نم 

هداز یقت  هبیط  دنمزاین /  ياه  تسد  نیمه  43اب 

روپ نامیلس  هدیحو  ناهانپ /  یب  46هانپ 

زبس 47جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )47

هداز یقت  هبیط  متسویپ /  وت  47هب 

نابز شوخ  هیطع  مناوخ /  یم  48زامن 
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مالس 49حبص و 

یپ نتورف  هبزور  ...نامسآ /  یبآ  49هاگن 

یناما مثیم  دیآ /  یم  50حبص 

نیدلاردب مظاکدمحم  حبص /  هعماج  رتسب  52رد 

هداز یقت  هبیط  نک /  مالس  حبص  53هب 

رون ياه  هخاش  54رب 

( دیشروخ يامیس  )54

یسوط اروح  ندوب /  وت  یب  ياسفناو  نیا  54رد 

یقلاخ یلع  تواخس /  ياه  بش  تعانق ؛ 55ياهزور 

يریما نیسح  رشب /  كاردا  زا  57رتالاب 

لاصو 59دهش 

ییاضر هدیمح  ...ات /  يا  59هتشذگ 

یجنپ هجیدخ  يدرگ /  یمرب  60وت 

هداز یقت  هبیط  یتفرگ /  61جوا 

يورسخ نیریش  كواکچ /  63ياوآ 

روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا  64هدنرپ / 

يورسخ نیریش  ناراهب /  65حور 

یپ نتورف  هبزور  یعابر /  66دنچ 

هداز یقت  هبیط  رامع /  رذوبا و  68نیمزرس 

نوتیز 69مخز 

ییاضر هدیمح  تسا /  هدز  هناوج  69تدایرف 

نیدلاردب مظاک  دمحم  گنس /  زا  هدیسر  شرازگ  70هب 

یناما مثیم  لییارسا / ! يوش  71دوبان 

یقلاخ یلع  گنس /  ياه  هراپ  نیمه  73اب 

یناما مثیم  مسیون /  یم  وت  74يارب 

نابز شوخ  هیطع  78سدقم / 
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نامز هچیرد  79زا 

يدعس لجا  خیش  تشادگرزب  79زور 

79هراشا

يدمحم سابع  ررکم /  79دنق 

ییاضر هدیمح  يوارت /  یم  زاریش  هنارت  رد  81وت 

نیدلاردب مظاکدمحم  قشع /  كاپ  كاخ  83نکاس 

یجنپ هجیدخ  یقرو /  ربب  نم  ناتسلگ  85زا 

یناما مثیم  وگب / ! 88لزغ 

يدمص لضفلاوبا  دیس  تشهب /  92تشه 

هتسیاش تداعس  یلع  زیربل /  هشیمه  94زاریش 

هداز یقت  هبیط  ناتسلگ /  زا  96یناتسوب 

يدیما نینبلا  ما  رعش /  98ياورنامرف 

ولناخراس یتمعن  همطاف  ناتسلگ /  101يایند 

نابز شوخ  هیطع  ناتسلگ /  101ياوه 

يرهپس بارهس  103تشذگرد 

يدمحم سابع  دننز /  یم  فرح  زونه  103تیاهرعش 

ییاضر هدیمح  ینز /  یم  جوم  104یبآ ،

نیدلاردب مظاکدمحم  نشور /  هشیمه  تا ، یسوناف  105روطس 

یجنپ هجیدخ  ییاهنت /  107نادمچ 

یناما مثیم  اهوب /  بش  نیا  111يال 

يداب تهزن  راهب /  رابت  زا  113يرعاش 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  هودنا /  113قرش 

هتسیاش تداعس  یلع  تساهنت /  اجنیا  115مدآ ؛

شبات یلع  ربنق  تایح /  زبس  تصرف  116شیاهرعش 

هداز یقت  هبیط  هراتس /  118منبش 

يدمص لضفلاوبادیس  رانا /  121رعاش 
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؟ بارهس مینک ، تیادیپ  121اجک 

ولناخراس یتمعن  همطاف  ایرد /  رفس  122ات 

يریدن هیقر  رجاهم /  122غرم 

مق سدقم  رهش  هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  123دورو 

123هراشا

يدمحم سابع  يدمآ /  شوخ  مق  123هب 

يداب تهزن  باتفآ /  زا  رت  125نابرهم 

یجنپ هجیدخ  ینابرهم /  125هیاس 

یسوط اروح  تبرغ /  127رفس 

هتسیاش تداعس  یلع  بیرغ /  ياه  هچوک  129رفاسم 

يورسخ نیریش  تمارک /  130يوناب 

يریدن هیقر  تونق /  132ياعد 

كاپ نیمز  134زور 

ییاضر هدیمح  تسا /  هدنامن  نیمز  زا  134يزیچ 

نیدلاردب مظاک  دمحم  تسا / ؟ نیمز  اب  يدروخرب  زرط  هچ  135نیا 

یناما مثیم  دنشکب /  سفن  ناتخرد  136راذگب 

يداب تهزن  / نیمز اب  یتشآ  138زور 

هتسیاش تداعس  یلع  دیروایب /  دای  هب  ار  140نیمز 

یمیظعلادبع همطاف  نیمز /  141يوزرآ 

ییاهب خیش  تشادگرزب  143زور 

143هراشا

یجنپ هجیدخ  تمکح /  تفرعم و  143لوکشک 

هیواعم اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  145حلص 

145هراشا

يدمحم سابع  دوب /  تنایخ  زیربل  تا  145یلاوح 

یجنپ هجیدخ  هیرگ /  147نوخ 
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سبط رد  ناریا  هب  اکیرمآ  یماظن  هلمح  149تسکش 

ییاضر هدیمح  تسا /  هتشذگ  149بش ،

یناما مثیم  تسا /  يراج  اه  هتشرف  سفن  نیمزرس ، نیا  150رد 

یجنپ هجیدخ  ییاهر /  151حبص 

یمرخ هفطاع  لیبابا /  153ناراب 

يورسخ نیریش  یهلا /  154مشخ 

یعیدب رسای  ماکان /  155هعدخ 

ناوج 156زور 

156هراشا

يدمحم سابع  منک /  لگ  مهاوخ  156یم 

ییاضر هدیمح  یباداش /  هعرج  157هعرج 

نیدلاردب مظاکدمحم  ییابیز /  158ِیناوخمه 

یجنپ هجیدخ  تسا /  نم  رظتنم  159ایرد 

یناما مثیم  162یناوج / 

هتسیاش تداعس  یلع  زیربل /  نتفر  164زا 

يدیما نینبلا  ما  ندش /  ون »  » 165هبرجت

یمیظعلادبع همطاف  نم /  166زور 

نابز شوخ  هیطع  نشور /  167يادرف 

رگراک راک و  یناهج  168زور 

168هراشا

يدمحم سابع  ناور /  هشیمه  ياه  همشچ  168نوچ 

يدابآ دوواد  هموصعم  شالت /  هدارا و  169رابیوج 

یناما مثیم  مسوب /  یم  ار  تیاه  170تسد 

يداب تهزن  روبص /  172ناگداس 

ییاضر هدیمح  ییوت /  174ایرد 

یسوط اروح  ریگب / ! الاب  ار  176ترس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


هتسیاش تداعس  یلع  تمه /  شالت و  178ناگیاسمه 

نیدلاردب مظاکدمحم  هنیپ / »  » گنشق ياه  فرح  رضحم  180رد 

ینسح میظعلادبع  ترضح  181دلوت 

181هراشا

يداب تهزن  ناراب /  يایلوا  زا  181يدرم 

یجنپ هجیدخ  ير / »  » ات هنیدم  182زا 

ییاضر هدیمح  وت /  نابرهم  ياه  183مشچ 

يرهطم یضترم  داتسا  185تداهش 

يدمحم سابع  دنک /  یمن  تشومارف  185رهش ،

یجنپ هجیدخ  يدش /  187هدنرپ 

یناما مثیم  ترطف /  189فوسلیف 

یسوط اروح  دادیب /  يولگ  رد  190یناوختسا 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  درد /  یمخز  193يدرم 

يورسخ نیریش  تداهش /  195ملعم 

یپ نتورف  هبزور  اه /  197یعابر 

ملعم 200زور 

يدمحم سابع  200نابغاب / 

يدابآدواد هموصعم  هناربمایپ /  201سفن 

نیدلاردب مظاک  دمحم  شناد /  يوب  203دادتما 

یسوط اروح  ناراب /  205تلاسر 

هتسیاش تداعس  یلع  راشرس /  راهب  205زا 

يریدن هیقر  فیطل / ! عورش  206يا 

يورسخ نیریش  هار /  209غارچ 

یعیدب رسای  قشع /  210بتکم 

يرهوج تاداسابیکش  شمارآ /  210لحاس 

يدمحم همطاف  قشع /  211ثیدح 
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تاعوبطم یناهج  212زور 

212هراشا

یناما مثیم  رادرب / ! 212ملق 

یفسوی هرهاط  كرابم /  تا  هشیدنا  215زور 

یمیظعلادبع همطاف  نزب /  216دایرف 

قودص خیش  217تشادگرزبزور 

217هراشا

یجنپ هجیدخ  قداص /  هرجنح يا  217اب 

220هتخابلد

ناطابرآ هلبق  میهاربا  ثیدح /  هقف و  رطع  زا  یشوغآ  221اب 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  224تدالو 

224هراشا

يدابآدوواد هموصعم  قشع /  هنیآ و  224ماما 

یجنپ هجیدخ  ...ات /  يا  225هدمآ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  روضح /  228رطع 

یسوط اروح  نسح /  230باتفآ 

مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  232تافو 

232هراشا

يدمحم سابع  هتفرن يا /  232وت 

يدابآدوواد هموصعم  اه /  هنیآ  234يوناب 

ییاضر هدیمح  ماوت /  شوپ  235هایس 

یجنپ هجیدخ  هنیدم / ! ای  تسا  مق  237اجنیا 

نیدلاردب مظاکدمحم  اهوتسرپ /  هتسویپ  239ِتبرغ 

يداب تهزن  هراتس /  کی  241بورغ 

یسوط اروح  رون /  242يوناب 

هتسیاش تداعس  یلع  یهد /  یم  عیقب  243يوب 
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هداز یقت  هبیط  مرح /  244ياوه 

يورسخ نیریش  دهد /  یم  عیقب  يوب  245تمرح 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  تسا /  کیدزن  رفس  زاغآ  هب  246و 

يدنرز لضف  هدیعس  همیرک /  247يوناب 

يریدن هیقر  ریوک /  247میرم 

يریدن هیقر  نیرت /  249همیرک 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  یفقث  راتخم  251مایق 

251هراشا

ناطابرآ هلبق  میهاربا  وت /  251يدایرف 

یجنپ هجیدخ  یتساخرب /  253وت 

هللا همحر  يزاریش  يازریم  ياوتف  هب  وکابنت  زایتما  256وغل 

256هراشا

یسوط اروح  متس /  يدیسا  256ناراب 

یسودرف تشادگرزب  258زور 

258هراشا

يدمحم سابع  دنلب / ! 258تمان 

ییاضر هدیمح  هنادواج يا /  260وت 

یجنپ هجیدخ  يراد /  نایرج  262وت 

يداب تهزن  یناریا /  هسامح  درم  265گرزب 

یناما مثیم  يداش /  جنر و  265يونثم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  هسامح /  ياه  تشخ  267اب 

هداز یقت  هبیط  مظن /  267خاک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  تاملک /  زا  يرگشل  269اب 

هداوناخ یناهج  273زور 

یجنپ هجیدخ  کچوک /  273تشهب 

نیدلاردب مظاکدمحم  فقس /  کی  ریز  ینابرهم  همه  274نیا 
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يروباشین مایخ  میکح  تشادگرزب  276زور 

276هراشا

يدمحم سابع  تساوخ /  یم  ادخ  يارب  ار  276ایند 

یناما مثیم  تسا /  يرگید  زار  زین  279مایخ 

يدمص لضفلاوبادیس  ...رمع /  هلفاق  280نیا 

نیدلاردب مظاکدمحم  282هزوک / 

مهار رد  مشچ  نم  ار  284وت 

حبص 284رطع 

يدابآ دوواد  هموصعم  زبس / ! ماجنارس  285يا 

یپ نتورف  هبزور  راظتنا /  ياه  286بش 

ییاضر هدیمح  یسر /  یم  287وت 

يریما نیسح  288یگنشت / 

ییاضر هدیمح  هقیقد / ؟ 289مادک 

هتسیاش تداعس  یلع  نومتسد / ! هب  هدب  یسوناف  290یکی 

یپ نتورف  هبزور  ...یبآ /  ِعولط  ِراظتنا  292رد 

شبات یلعربنق  294راظتنا / 

زکرم 296هرابرد 
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هرامش 84 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 84

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

بلاطم تسرهف 

ینامسآ ياه  همزمز 

1 يداب ··· تهزن  تشاد /  تسود  دیاب  ار  وت 

2 یپ ··· نتورف  هبزور  هراو /  شیاین 

2 ییاضر ··· هدیمح  یگدنب /  زا  راشرس 

3 يرهاط ··· دومحمدیس  ...رادم / ! غیرد  نم  زا 

5 ییاضر ··· هدیمح  ما /  هتسخ  مدوخ  زا 

6 هتسیاش ··· تداعس  یلع  تفایض / 

7 هداز ··· یقت  هبیط  هانپ /  یب  ياه  تسد 

8 یفسوی ··· هرهاط  نامسآ /  يوس  هب  یتسد 

8 ولناخراس ··· یتمعن  همطاف  شنیرفآ /  رهُم 

9 یفسوی ··· هرهاط  انشآ /  نخس 

9 يداب ··· تهزن  ما /  هدمآ  تیوس  هب  نامیشپ 

10 ییاضر ··· ناراب  یلزا /  تمکح 
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11 يداب ··· تهزن  مشوخلد /  وت  اب  يوگتفگ  هب  نم 

12 هداز ··· یقت  هبیط  دنمزاین /  ياه  تسد  نیمه  اب 

14 روپ ··· نامیلس  هدیحو  ناهانپ /  یب  هانپ 

زبس جارعم 

15 هولصلا ···) یلع  ّیح  )

15 هداز ··· یقت  هبیط  متسویپ /  وت  هب 

16 نابز ··· شوخ  هیطع  مناوخ /  یم  زامن 

مالس حبص و 

17 یپ ··· نتورف  هبزور  ...نامسآ /  یبآ  هاگن 

18 یناما ··· مثیم  دیآ /  یم  حبص 

19 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  حبص /  هعماج  رتسب  رد 

20 هداز ··· یقت  هبیط  نک /  مالس  حبص  هب 

رون ياه  هخاش  رب 

21 دیشروخ ···) يامیس  )

21 یسوط ··· اروح  ندوب /  وت  یب  ياسفناو  نیا  رد 

22 یقلاخ ··· یلع  تواخس /  ياه  بش  تعانق ؛ ياهزور 

23 يریما ··· نیسح  رشب /  كاردا  زا  رتالاب 

لاصو دهش 

25 ییاضر ··· هدیمح  ...ات /  يا  هتشذگ 

26 یجنپ ··· هجیدخ  يدرگ /  یمرب  وت 
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27 هداز ··· یقت  هبیط  یتفرگ /  جوا 

28 يورسخ ··· نیریش  كواکچ /  ياوآ 

29 روپ ··· یمشاه  تاداسلا  مرکا  هدنرپ / 

30 يورسخ ··· نیریش  ناراهب /  حور 

31 یپ ··· نتورف  هبزور  یعابر /  دنچ 

32 هداز ··· یقت  هبیط  رامع /  رذوبا و  نیمزرس 

نوتیز مخز 

33 ییاضر ··· هدیمح  تسا /  هدز  هناوج  تدایرف 

34 نیدلاردب ··· مظاک  دمحم  گنس /  زا  هدیسر  شرازگ  هب 

35 یناما ··· مثیم  لییارسا / ! يوش  دوبان 

37 یقلاخ ··· یلع  گنس /  ياه  هراپ  نیمه  اب 

38 یناما ··· مثیم  مسیون /  یم  وت  يارب 

40 نابز ··· شوخ  هیطع  سدقم / 

نامز هچیرد  زا 

41 يدعس ··· لجا  خیش  تشادگرزب  زور 

41 يدمحم ··· سابع  ررکم /  دنق 

43 ییاضر ··· هدیمح  يوارت /  یم  زاریش  هنارت  رد  وت 

44 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  قشع /  كاپ  كاخ  نکاس 

45 یجنپ ··· هجیدخ  یقرو /  ربب  نم  ناتسلگ  زا 

47 یناما ··· مثیم  وگب / ! لزغ 
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49 يدمص ··· لضفلاوبا  دیس  تشهب /  تشه 

50 هتسیاش ··· تداعس  یلع  زیربل /  هشیمه  زاریش 

51 هداز ··· یقت  هبیط  ناتسلگ /  زا  یناتسوب 

52 يدیما ··· نینبلا  ما  رعش /  ياورنامرف 

54 ولناخراس ··· یتمعن  همطاف  ناتسلگ /  يایند 

54 نابز ··· شوخ  هیطع  ناتسلگ /  ياوه 

55 يرهپس ··· بارهس  تشذگرد 

55 يدمحم ··· سابع  دننز /  یم  فرح  زونه  تیاهرعش 

56 ییاضر ··· هدیمح  ینز /  یم  جوم  یبآ ،

56 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  نشور /  هشیمه  تا ، یسوناف  روطس 

58 یجنپ ··· هجیدخ  ییاهنت /  نادمچ 

60 یناما ··· مثیم  اهوب /  بش  نیا  يال 

61 يداب ··· تهزن  راهب /  رابت  زا  يرعاش 

61 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  هودنا /  قرش 

62 هتسیاش ··· تداعس  یلع  تساهنت /  اجنیا  مدآ ؛

63 شبات ··· یلع  ربنق  تایح /  زبس  تصرف  شیاهرعش 

64 هداز ··· یقت  هبیط  هراتس /  منبش 

66 يدمص ··· لضفلاوبادیس  رانا /  رعاش 

66 بارهس ···؟ مینک ، تیادیپ  اجک 

67 ولناخراس ··· یتمعن  همطاف  ایرد /  رفس  ات 
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67 يریدن ··· هیقر  رجاهم /  غرم 

68 مق ··· سدقم  رهش  هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دورو 

68 يدمحم ··· سابع  يدمآ /  شوخ  مق  هب 

70 يداب ··· تهزن  باتفآ /  زا  رت  نابرهم 

70 یجنپ ··· هجیدخ  ینابرهم /  هیاس 

71 یسوط ··· اروح  تبرغ /  رفس 

72 هتسیاش ··· تداعس  یلع  بیرغ /  ياه  هچوک  رفاسم 

73 يورسخ ··· نیریش  تمارک /  يوناب 

74 يریدن ··· هیقر  تونق /  ياعد 

76 كاپ ··· نیمز  زور 

76 ییاضر ··· هدیمح  تسا /  هدنامن  نیمز  زا  يزیچ 

77 نیدلاردب ··· مظاک  دمحم  تسا / ؟ نیمز  اب  يدروخرب  زرط  هچ  نیا 

78 یناما ··· مثیم  دنشکب /  سفن  ناتخرد  راذگب 

79 يداب ··· تهزن  نیمز /  اب  یتشآ  زور 

80 هتسیاش ··· تداعس  یلع  دیروایب /  دای  هب  ار  نیمز 

80 یمیظعلادبع ··· همطاف  نیمز /  يوزرآ 

83 ییاهب ··· خیش  تشادگرزب  زور 

83 یجنپ ··· هجیدخ  تمکح /  تفرعم و  لوکشک 

85 هیواعم ··· اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  حلص 

85 يدمحم ··· سابع  دوب /  تنایخ  زیربل  تا  یلاوح 
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87 یجنپ ··· هجیدخ  هیرگ /  نوخ 

88 سبط ··· رد  ناریا  هب  اکیرمآ  یماظن  هلمح  تسکش 

88 ییاضر ··· هدیمح  تسا /  هتشذگ  بش ،

89 یناما ··· مثیم  تسا /  يراج  اه  هتشرف  سفن  نیمزرس ، نیا  رد 

90 یجنپ ··· هجیدخ  ییاهر /  حبص 

91 یمرخ ··· هفطاع  لیبابا /  ناراب 

93 يورسخ ··· نیریش  یهلا /  مشخ 

94 یعیدب ··· رسای  ماکان /  هعدخ 

95 ناوج ··· زور 

95 يدمحم ··· سابع  منک /  لگ  مهاوخ  یم 

96 ییاضر ··· هدیمح  یباداش /  هعرج  هعرج 

97 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  ییابیز /  ِیناوخمه 

98 یجنپ ··· هجیدخ  تسا /  نم  رظتنم  ایرد 

100 یناما ··· مثیم  یناوج / 

101 هتسیاش ··· تداعس  یلع  زیربل /  نتفر  زا 

102 يدیما ··· نینبلا  ما  ندش /  ون »  » هبرجت

103 یمیظعلادبع ··· همطاف  نم /  زور 

104 نابز ··· شوخ  هیطع  نشور /  يادرف 

105 رگراک ··· راک و  یناهج  زور 

105 يدمحم ··· سابع  ناور /  هشیمه  ياه  همشچ  نوچ 
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106 يدابآ ··· دوواد  هموصعم  شالت /  هدارا و  رابیوج 

107 یناما ··· مثیم  مسوب /  یم  ار  تیاه  تسد 

108 يداب ··· تهزن  روبص /  ناگداس 

109 ییاضر ··· هدیمح  ییوت /  ایرد 

110 یسوط ··· اروح  ریگب / ! الاب  ار  ترس 

111 هتسیاش ··· تداعس  یلع  تمه /  شالت و  ناگیاسمه 

112 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  هنیپ / »  » گنشق ياه  فرح  رضحم  رد 

113 ینسح ···؛ میظعلادبع  ترضح  دلوت 

113 يداب ··· تهزن  ناراب /  يایلوا  زا  يدرم 

113 یجنپ ··· هجیدخ  ير / »  » ات هنیدم  زا 

115 ییاضر ··· هدیمح  وت /  نابرهم  ياه  مشچ 

117 يرهطم ···؛ یضترم  داتسا  تداهش 

117 يدمحم ··· سابع  دنک /  یمن  تشومارف  رهش ،

119 یجنپ ··· هجیدخ  يدش /  هدنرپ 

120 یناما ··· مثیم  ترطف /  فوسلیف 

121 یسوط ··· اروح  دادیب /  يولگ  رد  یناوختسا 

123 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  درد /  یمخز  يدرم 

124 يورسخ ··· نیریش  تداهش /  ملعم 

125 یپ ··· نتورف  هبزور  اه /  یعابر 

127 ملعم ··· زور 
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127 يدمحم ··· سابع  نابغاب / 

128 يدابآدواد ··· هموصعم  هناربمایپ /  سفن 

129 نیدلاردب ··· مظاک  دمحم  شناد /  يوب  دادتما 

131 یسوط ··· اروح  ناراب /  تلاسر 

131 هتسیاش ··· تداعس  یلع  راشرس /  راهب  زا 

132 يریدن ··· هیقر  فیطل / ! عورش  يا 

134 يورسخ ··· نیریش  هار /  غارچ 

135 یعیدب ··· رسای  قشع /  بتکم 

135 يرهوج ··· تاداسابیکش  شمارآ /  لحاس 

136 يدمحم ··· همطاف  قشع /  ثیدح 

137 تاعوبطم ··· یناهج  زور 

137 یناما ··· مثیم  رادرب / ! ملق 

138 یفسوی ··· هرهاط  كرابم /  تا  هشیدنا  زور 

140 یمیظعلادبع ··· همطاف  نزب /  دایرف 

141 قودص ···؛ خیش  تشادگرزبزور 

یجنپ هجیدخ  قداص /  يا  هرجنح  اب 

143 یسوط ··· اروح  هتخابلد / 

144 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  ثیدح /  هقف و  رطع  زا  یشوغآ  اب 

146 مالسلا ··· هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تدالو 

146 يدابآدوواد ··· هموصعم  قشع /  هنیآ و  ماما 
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147 یجنپ ··· هجیدخ  ...ات /  يا  هدمآ 

149 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  روضح /  رطع 

150 یسوط ··· اروح  نسح /  باتفآ 

151 مالسلااهیلع ··· هموصعم  ترضح  تافو 

151 يدمحم ··· سابع  يا /  هتفرن  وت 

153 يدابآدوواد ··· هموصعم  اه /  هنیآ  يوناب 

154 ییاضر ··· هدیمح  ماوت /  شوپ  هایس 

155 یجنپ ··· هجیدخ  هنیدم / ! ای  تسا  مق  اجنیا 

157 نیدلاردب ··· مظاکدمحم  اهوتسرپ /  هتسویپ  ِتبرغ 

158 يداب ··· تهزن  هراتس /  کی  بورغ 

159 یسوط ··· اروح  رون /  يوناب 

160 هتسیاش ··· تداعس  یلع  یهد /  یم  عیقب  يوب 

161 هداز ··· یقت  هبیط  مرح /  ياوه 

162 يورسخ ··· نیریش  دهد /  یم  عیقب  يوب  تمرح 

163 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  تسا /  کیدزن  رفس  زاغآ  هب  و  ... 

164 يدنرز ··· لضف  هدیعس  همیرک /  يوناب 

164 يریدن ··· هیقر  ریوک /  میرم 

165 يریدن ··· هیقر  نیرت /  همیرک 

166 مالسلا ··· هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  یفقث  راتخم  مایق 

166 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  وت /  يدایرف 
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168 یجنپ ··· هجیدخ  یتساخرب /  وت 

170 هللا ··· همحر  يزاریش  يازریم  ياوتف  هب  وکابنت  زایتما  وغل 

170 یسوط ··· اروح  متس /  يدیسا  ناراب 

172 یسودرف ··· تشادگرزب  زور 

172 يدمحم ··· سابع  دنلب / ! تمان 

174 ییاضر ··· هدیمح  يا /  هنادواج  وت 

175 یجنپ ··· هجیدخ  يراد /  نایرج  وت 

177 يداب ··· تهزن  یناریا /  هسامح  درم  گرزب 

177 یناما ··· مثیم  يداش /  جنر و  يونثم 

179 ناطابرآ ··· هلبق  میهاربا  هسامح /  ياه  تشخ  اب 

179 هداز ··· یقت  هبیط  مظن /  خاک 

182 هداوناخ ··· یناهج  زور 

182 یجنپ ··· هجیدخ  کچوک /  تشهب 

مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

189 يدمحم ··· سابع  حبص /  رطع 

190 يدابآ ··· دوواد  هموصعم  زبس / ! ماجنارس  يا 

191 یپ ··· نتورف  هبزور  راظتنا /  ياه  بش 

192 ییاضر ··· هدیمح  یسر /  یم  وت 

193 يریما ··· نیسح  یگنشت / 

194 ییاضر ··· هدیمح  هقیقد / ؟ مادک 
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195 هتسیاش ··· تداعس  یلع  نومتسد / ! هب  هدب  یسوناف  یکی 

196 یپ ··· نتورف  هبزور  ...یبآ /  ِعولط  ِراظتنا  رد 

197 شبات ··· یلعربنق  راظتنا / 

ینامسآ ياه  همزمز 

يداب تهزن  تشاد /  تسود  دیاب  ار  وت 

(1) تشاد تسود  دیاب  ار  وت 

يداب تهزن 

ییامیپ هداب  ینیشن و  بیبح  اب  وچ 

ار امیپ  داب  نابحم  راد  دای  هب 

دوخ نوخ  تقشع ، كاچ  هنیس  هدروخ و  كرت  تا ، هزمغ  كوان  کی  هب  ناشلد  رانا  هک  یناسک  نوچمه  تشاد ، تسود  دیاب  اروت 
.دنزیر یم  تا  یلزا  رهم  نآ  ياپ  هب  ار 

ناش یگنـشت  دـنبآ و  زا  هداتفا  نوریب  یهام  ییوگ  هک  هدرک  نانچ  نانآ  اب  وت  قارف  يرود و  هک  یناـسک  ناـسب  تساوخ ؛ دـیاب  ار  وت 
.درادن ینایاپ  وت  رادید  يارب 

ياوه رد  ناشیوزرآ  ياه  نابداب  دریگ و  یمن  ولهپ  وت ، دای  هنارک  رد  زج  ناشلد  هتـسکش  یتشک  هک  یناسک  دننام  دیبلط ؛ دـیاب  ار  وت 
.دیآ یمنرد  زارف  هب  وت  ریغ 

یم ار  وت  لصو  دنیرگ و  یم  وت  نارجه  رب  تبرغ ، راوید  رب  هیکت  مغ و  يوناز  رب  رـس  ار  اه  بش  هک  یناسک  هیبش  دیتسرپ ؛ دـیاب  اروت 
.دنهاوخ

يادـف ار  شیوخ  یتسه  دـنداهن و  تسود  هار  هب  رـس  ناناج ، همـشرک  کی  هب  هک  یناگتخابلد  همه  ناـنوچ  دـش ؛ قشاـع  دـیاب  ار  وت 
.دندرک رای  ياضر 

! ناقشاع قشع  تیاهن  يا  ناقاتشم و  قایتشا  تیاغ  يا 

.دمرب دزیرگب و  وت  قشع  ماد  زا  تسا ، هتسب  ياپ  وت  تبحم  دنمک  رد  هک  ملد  لازغ  هاوخم 

! دور داب  رب  دوش و  رپرپ  وت  ریغ  تسد  هب  تقارف  مغ  رد  مهاگن  هتسشن  نوخ  هب  قیاقش  هک  هاوخم 
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.ددنب شقن  نآ  رب  وت  زج  یبوبحم  خر  سکع  دوش و  رپ  يرگید  دای  زا  مرطاخ  هلایپ  هک  هاوخم 

.نیبحملا هاجانم  رشع ؛ سمخ  تاجانم  زا  دازآ  یتشادرب  - . 1
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.دریگب ندیراب  ما  یسک  یب  ییاهنت و  هدیکشخ  ریوک  رب  وت ، هداشگ  شوغآ  ياج  هب  مکشا  ياه  هناد  هک  هاوخم 

! ندیزرو قشع  رد  يدبا  رگ  زاغآ  يا 

.نک باختنا  تدوخ  قشع  يارب  ارم  یقشاع ، نارودالب  نیا  رد  هدب و  میلعت  تبحم  طرش  زومایب و  نتشاد  تسود  بادآ  زین  نم  هب 

یپ نتورف  هبزور  هراو /  شیاین 

هراو شیاین 

یپ نتورف  هبزور 

! ایادخ

.ماوت قشع  ناتسبد  نیرت  ییادتبا  درگاش  نآ  رد  هک  ییادتبا  ندییور ، زبس  ندش و  راد  هشیر  يادتبا  رد  متسه ، وت  كرد  يادتبا  رد 

! نم بوبحم  يا 

.دنفوکش یم  وت  توکلم  غاب  رد  تساه  نرق  هک  مرگن  یم  ییاه  لگ  هب  تریح ، ترسح و  اب  ما و  هدزن  هناوج  مدوخ  رد  زونه  نم 

مدوجو رد  راهب  ات  ما  هدرکن  سح  ردق  نآ  ار  وت  هاگ  چـیه  هک  مناد  یم  مراد ؛ هلـصاف  شیوخ  نتفکـش  لصف  اب  اه  نرق  هک  مناد  یم 
! مشکب دق  اهربا  ات  مناوتب  ناهگان  دناودب و  هشیر 

.درپب وت  ناشکهک  يایرد  هب  نیمز ، گنت  زا  ات  هدشن  گرزب  ردق  نآ  زونه  ملد ، خرس  یهام  مناد  یم 

.منیشنب اشامت  هب  میاهوزرآ  نامسآ  رد  اردوخ  زاورپ  دیاب  نم  دنک و  یمن  اهر  ار  میاه  لاب  يدوز ، نیا  هب  یکاخ ، ملاع  هک  مناد  یم 

ییاضر هدیمح  یگدنب /  زا  راشرس 

یگدنب زا  راشرس 

ییاضر هدیمح 

.تسا نشور  هار  ياه  غارچ  مرادرب ؛ مکحم  ار  میاه  ماگ  دیاب  .ما  هتخیوآ  نامرد  ياه  هخاش  هب  ار  میاه  مشچ  مدنمدرد ، ایادخ !
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راس همـشچ  رد  ارم  ما ؛ هدروآ  دای  هب  ار  ما  یگدـنب  .ما  هدرک  نتـشیوخ  هب  هک  یملظ  اـه  لاـس  زا  سپ  ما  هدروآ  داـی  هب  ار  ما  یگدـنب 
.نک قرغ  شیوخ  غیرد  یب  فطل 

زج يا  هراچ  ما ؛  هدرک  لکوت  وت  رب  .ما  هتـسب  وت  اب  هک  ینامیپ  شیپ ، زا  هک  يدهع  ما ، هتـشاد  وت  اب  هک  ار  يا  هدـعو  ما  هدروآ  دای  هب 
.مسانش یمن  وت 

.یکیرات همه  نیازا  تلفغ ، همه  نیا  زا  هانگ ، همه  نیا  زا  شیوخ ، زا  مراسمرش 

! تاقالم تاقیم و  رد  ار  ما  هرذ  هرذ  منک  شومارف  دیاب  .منک  متس  شیوخ  ناج  رب  رگید  راب  هاوخم  ما ؛ هدروآ  دای  هب  ار  ما  یگدنب 

مـشچ هدیچیپ ، منت  مامت  رد  ترـسح  ما ، هدنارذگ  یهایـسرد  ار  میاهزور  رون ! -  رد  ندیـسر -  عاعـش  رد  موش  وحم  وت  دای  اب  دـیاب 
.تسا هتفرگ  ندیزو  نم  رد  تدش  اب  بش ، .یگدوهیب  هب  میاهزور  زا  ما  هتشذگ  هدوهیب  .تسا  هتسب  نانچمه  میاه 

.یهاوخ یم  وت  هک  مشاب  هنوگ  نآ  ات  نک  ما  يرای  اراگدرورپ !

! میادزب نت  زا  نایغط  رابغ  دیاب  مروایبدای ! هب  ار  ما  یگدنب  دیاب 

دبا ات  تسلا  زا  نانچمه  ادص  دنازرل ؛ یم  ار  میاه  هتخای  نانچمه  ادص  و  ...یلب » اولاق   » .هدوشگ يا  هچیرد  مهاوخ و  یم  قشع  يادر 
 - یگدنب هب  دناوخ -  یم  ارف  قشع  هب  ارم  ادص  دوارت و  یم  نم  رد 

! ریذپب ار  ما  یگدنب  دنسپن و  یکیرات  رد  ما  هدیشاپورف  راذگم ، مناشیرپ  هاوخم ، ادج  شیوخ  زا  ارم 

.رود دوصقم ، تسا و  هدامآ  هداج  .دننز  یم  هل  هل  زور  ياه  مشچ  رد  غارچ  رازه  هاگنابش ، هتخیوآ  هدرپ  نیا  تشپ 

! تلفغ دابم  شزغل ، دابم  دنا ؛ برطضم  میاه  ماگ 

.یگدنب زا  راشرس  مهاوخ ؛ یم  وت  زا  ار  هزات  يزور  رد  ندیشک  سفن  تصرف 

يرهاط دومحمدیس  ...رادم / ! غیرد  نم  زا 

! ...رادم غیرد  نم  زا 

يرهاط دومحمدیس 

ناج مه  لد و  مه  وت  يادف  يا  »

نامه نیمه و  تهر  راثن  يو 

ربلد ییوت  نوچ  وت  يادف  لد 
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ناناج ییوت  نوچ  وت  راثن  ناج 
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لکشم وت  تسد  ندناهر ز  لد 

ناسآ وت  ياپ  هب  ندناشف  ناج 

بیسآ رپ  هار  وت  لصو  هار 

نامرد یب  درد  وت  قشع  درد 

فکرب لد  ناج و  میناگدنب 

« نامرف رب  شوگ  مکح و  رب  مشچ 

! ایادخ راب 

رد هک  نآ  رگم  ما ، هدرکن  شوگ  نافوت  شرغ  ناگدنرپ و  زاوآ  اه ، بآ  رـشرش  ناهایگ ، شخ  شخ  ناروناج ، ياهادـص  هب  زگره  »
ییاناد زیچ  همه  رب  یطلـسم و  اج  همه  رب  وت  هکنیا  و  تندوب ، سایق  لباق  ریغ  رب  یلیلد  ما و  هتفای  وت  یگناگی  رب  يدـهاش  اه  نآ  همه 

(1)« یقلطم تقیقح  و 

! اراگدرورپ

زا دنکن ، رت  یبل  نایاپ ، یب  يایرد  نآ  زا  هک  يا  هدنب  هراچیب  .تساهتنا  یب  تتمحر ، شخبافش و  رهمرپ و  تناتـسد  نابرهم ، تهاگن 
.هدم رارق  تا  هراچیب  ناگدنب  نیا  زا  ارم  نم ! يادخ  درادن ؛ رب  يا  هشوخ  نمرخ  همه  نآ  زا  دناتسن و  یماو  هیامرس  همه  نآ 

! نم يادخ 

مشخ دروم  هک  ینآ  زا  يرازیب  تسوت و  ياضر  دروم  هچ  نآ  هب  مارتحا  نک و  میاطع  تسا  مزال  نم  رب  شنتـسناد  هک  هچنآ  هب  ملع  »
! امرف ما  ینازرا  تسوت 

رارق لهاج  ياه  ناسنا  زا  میاه ، هدینـش  ریثأت  تحت  منکن و  تواضق  یحطـس  منیب ، یم  هچنآ  ساسا  رب  ات  راذـگماو  دوخ  لاح  هب  ارم 
(2) «. مشاب وت  تیاضرو  تیشم  ددصرد  تسرد و  یتواضق  لها  هراومه  مریگن و 

! اراگدرورپ

.درک یهاوخ  هدارا  میارب  ار  اه  نیرتهب  مناد  یم  هک  هاوخب  میارب  وت  مهاوخب ؛ هچ  مناد  یمن 

هب نادواج  رمع  وت ز  لاصو 

هب نآ  هک  هد  نآ  ارم  ادنوادخ 
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! ایادخ

! هدرارق ناگدید  مخز  يارب  یمهرم  نارامیب و  يارب  ییاود  ناگنسرگ ، يارب  یماعط  ناگنشت ، يارب  یبآ  ارم ، دوجو 
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! نم دوبعم 

ایرد دننامه  یکیرات ؛ لد  رد  نامشچ  رگشزاون  ناگراتس  باتهم و  نوچمه  شخبامرگ ؛  هد و  ییانشور  دیـشروخ ، نوچ  ار  مدوجو 
! هدب رارق  رطعم  ابیز و  لگ ، يا  هخاش  نوچ  رتسگ و  هیاس  فیطل و  راهب ، ربا  ناسب  هزیکاپ ؛ لالز و 

! نم بوبحم 

: هک اریز  رادم ؛ غیرد  نم  زا  ار  کشا  رهوگ 

رگد هک  ناراب  وچ  کشا  نیا  رب  دیّما  مراد  »

« دیآ زاب  مرظن  زا  تفرب  هک  تلود  قرب 

: هک هد  رارق  مهار  ارف  ار  کشا  رون  يدام ، گنت  هدکتملظ  نیا  رد  و 

داد ییامنهار  هک  نآ  تاملظ  نیا  رد  ارم  »

« يرحس هیرگ  دوب و  یبش  مین  ياعد 

! ایادخ

درک دناوت  یم  هچ  خزود  ترارح  ام  هب  »

« ار نایرگ  مشچ  دنناتسن  ام  رگا ز 

ییاضر هدیمح  ما /  هتسخ  مدوخ  زا 

ما هتسخ  مدوخ  زا 

ییاضر هدیمح 

ینامسآ چیه  هب  .ندیسر  دوصقم  هب  رگم  ما ، هدوسرفن  مدق  يریسم  چیه  رب  .رون  دیما  هب  رگم  ما ، هدناخرچن  مشچ  يا  هچیرد  چیه  زا 
.كالفا هب  ندیسر  دیما  هب  كاخ ، ياه  خالگنس  رد  هدرپس  هار  ما ؛  هتشذگ  دوخ  زا  .ندوشگ  لاب  ياوه  هب  رگم  ما ، هدرپسن  لد 

! اراگدرورپ

وت تخانش  هداجرد  مدق  زور ، دیما  هب  یکیرات ، ریسم  رد  هدش  اهر  هدنب  نیا  .تسا  هدمآ  وت  يوس  هب  یـشومارف ، رد  اه  لاس  هدنب  نیا 
.دنسپم شهانپ  یب  راذگم و  شیاهنت  تسا ؛ هداهن 
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! اراگدرورپ

؛ مگنتلد یکیرات  ییاهنت و  مکارت  همه  نیا  زا  بیجع  ما ، هتـسخ  دوخ  زا  بیجع  .ما  هتخانـش  ار  یگناورپ  هدـیرد و  ار  هانگ  ياـه  هلیپ 
زج تساه  لاـس  هک  نکم  اـهر  ارم  یگدوهیب ، همه  نیا  رد  نکم  اـهر  ارم  مرود ؛ مدوخ  زا  نم  اـما  کـیدزن ، تا  يدـنوادخ  هاـگراب 

! مرون هنشت  هک  نکم  اهر  ارم  ما ؛ هدیشکن  سفن  یهایسور  زج  ما و  هدیدن  شیوخ  نورد  یهایس 
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.دیشک مهاوخ  رون  تمس  هب  دوخ  اب  ار  مدوجو  مامت  میاه ، هراپ  میاه ، هتفای 

هب میاه  تسد  دـهد  یم  هتخوس  ياه  هلان  يوب  میولگ  .دـنز  یم  هل  هل  زور  یناـشیپ  رد  دیـشروخ  .دـنخرچ  یم  تهجاـن  میاـه  مشچ 
! دنزب طخ  ار  بش  ما  یکیرات  ياه  لاس  هرکیپ  زا  هزات  یسونقق  ات  مزوسب  دیاب  دنوش ! رو  هلعش  میاه  سفن  دیاب  دنـسر ؛ یمن  نامـسآ 

! ار هرابود  یتایح  ار ، هزات  یگدنز  منزب  دایرف  دیاب 

! منزب دایرف  ار  ما  یگدنب  دیاب 

.تسا رظتنم  میاه  مشچ  تیاهن و  یب  ات  هار  .تسا  رصتخم  میاه  ماگ  تیاهن و  یب  ات  هار 

یم دوخ  اب  ارم  اه  هداج  مرذگ ؛ یم  هک  متـسین  نم  نیا  یگدنب -  يدـنیاشوخ  رون -  هب  رفـس  تسا ؛ هدرک  رپ  ار  ممماشم  رفـس ، يوب 
.ییانشور زاغآ  هب  دنرب 

رهرطاخ هب  اروت  ایادـخ ! .تسا  یبآ  هشیمه  زا  رت  هدرتسگ  میور  هبور  نامـسآ  نت -  زا  اهر  هدـیچیپ -  میاهاپ  رب  روبع  مرذـگب ؛ دـیاب 
! رکش میارب  تسین  هچنآ  ره  تسه و  هچ  نآره  يدادن ، هچنآ  ره  يداد و  هچنآ 

هتسیاش تداعس  یلع  تفایض / 

تفایض

هتسیاش تداعس  یلع 

لد کی  مرادن  دوخ  هک  رگن  هفرط  نیا  »

« تسود مراد  ار  وت  لد  رازه  هب  هگناو 

يا .منک  یم  رپ  وت  زا  ار  اه  هتشادن  مامت  شیوخ ، ییاهنت  تولخ  رد  .تسین  يراک  غولـش  ياه  هچوک  ماحدزا  اب  ارم  اه ، هرجنپ  اب  ارم 
.مهاوخ یم  یلاخ ، وتریغ  زا  تسا و  هدنکآ  وت  زا  هک  ار  یتولخ  .دنریگ  یم  ماو  وت  زا  ار  دوخ  اه ، هتشاد  هک  نآ 

ریگب دوش ؛ یمن  دیماان  یمشچ  چیه  ار  تشزرمآ  هک  نآ  يا  وت  ناتسآ  هب  ما  هدمآ  کنیا  هدنکفا ، يرـس  اب  نامیـشپ ؛  اه  هدرک  زا  لد 
.تسا ینیمز  نادرگرس  هک  ار  یتسد  ریگب  ما ؛  هدرک  زارد  تمرک  دیما  هب  هک  ار  یتسد 

، ریوک هچره  هک  میرگب  ردقنآ  هوک ، ياه  هناش  رب  رس  راذگب  نک ؛ يربا  مندیراب ، هناوید  هنوگنیا  هک  ارم  ما ؛  هدش  تا  ییاوه  ایادخ !
.دنز هناوجارم  ياهدایرف  دروشب و 

«. دیآرد هتشرف  دور  نوریب  وچ  وید   » هک ارچ  دهاوخ ؛ یم  ار  شیوخ  زا  ندش  یلاخ  یشاب ، نامهیم  نآ  رد  وت  هک  ار  یتفایض  مناد  یم 
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هداز یقت  هبیط  هانپ /  یب  ياه  تسد 

هانپ یب  ياه  تسد 

هداز یقت  هبیط 

ياه تسد  نیا  .مدرک  یم  وجو  تسج  ار  وت  شیوخ ، نتشیوخ  زا  نازیرگ  مردکم ، ياهزور  یلاوح  رد  مدوب و  هدرپس  كاخ  هب  نت 
گر شیوخ و  ياهوجتسج  رد  مواک  یم  ار  تروضح  هب  ور  ياه  هچیرد  منک !؟ دنلب  تتوکلم  تمس  هب  هنوگچ  ار  كاخ  هب  هدولآ 

.دنک ایحا  دناوت  یمن  تنشور  تاراشا  زج  ار  ریزگان  مسج  نیا  هک  تسا  هدیشک  دوخ  رد  نانچ  ارم  تایح  نوخ  یتسه ، ياه 

متشاذگ و شیوخ  نورد  رب  رـس  .مدرگ  یم  وت  لابند  هب  شیوخ ، یگراچیب  رب  هنابـش  ياه  هیوم  مغ  ياه  ياهرد  هنامز ، يوهایه  رد 
.منازیرگ مدوجو  كانسرت  وید  زا  راو ، هناوید 

.تسود هب  ور  مبای  یم  ار  يا  هنزور  مراتفر ، یهابت  رادرک و  ترودک  تشپ  زا 

دولآ بت  ياهزور  شطع  زا  منک و  یم  هیوم  اه  فرح  تاملک و  نیرتزیچان  رد  اردوخ  ياه  همان  قارف 

لاصو ییانـشآ و  زبس  لصف  رد  ار  راهب  حور  هدز ، نازخ  درـس و  ياه  لصف  يوس  نآ  زا  .مراـب  یم  کـشا  همـشچ  همـشچ  ییادـج ،
.نورد تملظ  رب  مهاوخ  یم  ار  رون  ياه  هزاورد  .مناهاوخ 

یم راودیما  تقشع  ياوه  رد  تاملک و  زیر  گرب  رد  ار  مراب  یب  روجنر و  ياه  هخاش  راب ، ره  اه و  هچیرد  نیا  تشپ  رد  ما  هداتـسیا 
.منک

، هشیمه ياهرارکت  زا  هتـسخ  .منتـشیوخ  زا  ییاهر  ناجیه  رد  .شیوخ  رد  منک  هصـالخ  ار  رون  هرذ  هرذ  اـت  وت  هناتـسآ  رب  ما  هداتـسیا 
.دـهاوخ یم  ار  وت  ياریذـپ  هدوشگ و  شوغآ  میاه ، مشچ  .دونـش  یم  ار  وت  اهنت  میاه  شوگ  .مهاوخ  یم  طقف  ار  وت  ياـه  هیآ  نحل 

وت رب  لد  متـسش و  كاخ  زا  مشچ  .متـسویپ  وت  هب  متـسر و  شیوخ  زا  .دـناوخ  یم  ار  مان  کی  اهنت  اه ، هژاو  يوهایه  ناـیم  زا  مناـبز 
.مدیسر باتفآ  هب  ات  متشذگ  تملظ  زا  مدودز و  میور  رس و  زا  قلعت  رابغ  متشذگ ، اه  ههاریب  زا  مدیدرون ، رد  ار  اهریسم  .متسب 

.مدیشک شتآ  هب  ار  شیوخ  هرامه  ياه  نایصع  .متخاس  دابآ  وت  دای  نانشور  هب  ار  نورد  ياه  هبارخ 

هلعش سوناف و  هب  ار  مدوجو  هدروخ  كاخ  ياه  غارچ  ار و  كرـش  نایادخ  متـشاذگ  رـس  تشپ  هلـصاف و  ياهزرم  مامت  زا  مدشرود 
.متخاس نشور  تدای 

وت يوس  هب  .شیوخ  رد  ار  تینم  ياه  تب  متسکش  کی ، هب  کیو  مدز  تا  یگدنب  نامسیر  رب  گنچ  دش و  نشور  نم  رب  روبع ، هار 
تسین متشگ ؛ وت  راسکاخ  كاخ  رب  رس  تهاگشیپ و  هب  مدز  وناز  .متفای  ییاهر  وت و  يریذپ  هبوت  هب  متسب  دیما  هشیمه و  نوچ  مدمآ 

.وت زج  يدوبعم 
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.ناساره لد  نیا  رب  امرف  ینازرا  ار  تشزرمآ  ار و  شیوخ  زا  هتسر  نادرگرس  نیا  ریذپب  دنگوس ، تتیبوبر  هب 

.ار هانپ  یب  ياه  تسد  ناسرب  يرای  شخبب و  ار  نایاپ  یب  ياه  تیصعم  رداق ، ياناوت  يا 

یفسوی هرهاط  نامسآ /  يوس  هب  یتسد 

نامسآ يوس  هب  یتسد 

یفسوی هرهاط 

مگ تسا ، دـنلب  وت  برق  نامـسآ  ات  بش ، ره  هک  هناصلاخ  ياه  هلان  نایم  رد  میادـص  تسا و  دـنلب  وت  نامـسآ  يوس  هب  میاـه  تسد 
.تسا هدش 

یمن يرداق  وت  زج  مهد و  رـس  هلان  هنارگ  هیوم  ات  مبای  یمن  ییاونـش  وت  زج  تفرگ ؛ دهاوخن  ار  مزاین  تسد  یـسک  وت  زج  نم ! دوبعم 
.متفیب شسدق  ياپ  هب  هنازجاع  ات  مبای 

ای رذگرد ؛ میاطخ  زا  راشفب ! رهم  هب  ار  مزاین  تسد  نیعماسلا ! عمسا  ای  يونش ؛ یم  ار  میادص  وت 

! بونذلارفاغ

.ریذپب ارم  ریذپاطخ ! شوپ و  مرج  فیطل  يا  بویعلاراتس ! ای  ریگب ؛ هدیدان  ار  مینامرفان 

ولناخراس یتمعن  همطاف  شنیرفآ /  رهُم 

شنیرفآ رهُم 

ولناخراس یتمعن  همطاف 

! ایادخ

زامن دنا و  هدیمارآ  نیمز  مادک  يور  دنا ، هداهن  رهُم  مادک  هدجـس  رب  رـس  دنا و  هدرب  تونق  تقیقح  مادـک  هب  ور  تهاگرد ، ناصاخ 
؟ تسا يدبا  ناش  يرادیب  تدابع و  ناشباوخ  نینچ  نیا  دنا ؛  میظعت  سیدقت و  لباق  نینچنیا ، هک  دنا  هدرازگ 

.میربن هدجس  یمرحمان  چیه  رب  هک  امنب  هار  نانچنآ  ایادخ !

! ایادخ

قاروا رد  ار  وت  قشع  ثیدح  وت ، هتخیگنارب  هک  الاح  دـندیتسرپ ؛ یم  هام  هراتـس و  دوخ  لهج  رد  دنتـسناد و  یمن  نامدرم  يراگزور 
؛ تسا هدرک  شومارف  اردوخ  لصا  ملاع ، تارذ  یفاکشوم  اب  ایند  الاح  تسا ! هدش  مگ  لهج  رد  ایند  مه  تسا  هدرک  هضرع  شنیرفآ 
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تسا و نایمدآ  نورد  شزرا ، یب  عاتم  اهنت  ایند ، هلماـعم  رد  زور  ره  .تسا  رت  مک  وت  زا  شبیـصن  رتشیب ، شیزور  هچ  ره  هکنآ  لاـح 
.نتشیوخ لصا 
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.تهاگرد ناریفس  هقدص  زا  ار  مقزر  هد و  رارق  دوخ  تیاضر  ار  ما  يزور  مریسا ، دوخ  لهج  رد  ایادخ !

! ایادخ

.دسرت یم  یکیرات  زا  هک  نک  هاگن  تا  هدنب  هب  یقلطم ؛ رون  وت  دنرون و  قشاع  ام  نامشچ 

! ایادخ

!؟ مچیپبرس مناهرب و  وت  ناتسد  زا  ار  ما  یگدنز  ناکس  هنوگچ  تسوت ؛ تسد  هب  یتسه  ناکس 

.روایب ما  هناخ  هب  ار  رهِم  تدوج ، رهُم  هب  ایادخ !

یفسوی هرهاط  انشآ /  نخس 

انشآ نخس 

یفسوی هرهاط 

ما هدمآ  وت  تمس  هب  هک  ارم  وت ، تیاده  غارچ  هب  منورد  ياه  یکیرات  زا  مروآ  یم  وت  يوس  هب  ور  .یکاخ  نت  نیمه  اب  ما ؛  هداتـسیا 
! شاب اریذپ 

تسا هدش  راشرـس  مدوجو  هرذ  هرذ  هک  وت -  یکاپ  لالز  رد  لد  يوش  تسـش و  ياه  هظحل  شیاین ، بان  ياه  هظحل  نیا  رد  ایادخ !
.منک یم  يراج  نابز  رب  مناوخ و  یم  ار  تکاپ  مان  متسیا و  یم  قشع  زامن  هب  مروآ و  یم  وت  يوس  هب  ور  تا -  ینامسآ  رطع  زا 

!« فیعض هدنب  نیا  رب  نک  محر  يا ، هتخاون  ارام  دوخ  فطل  زا  هک  وت  فیطلای ! »

يداب تهزن  ما /  هدمآ  تیوس  هب  نامیشپ 

(1) ما هدمآ  تیوس  هب  نامیشپ 

يداب تهزن 

هتخانش مویق  یح و  تافص  اب  هک  وت  زج  دنتشاد و  ام  يارب  یناغمرا  هچ  یگدنکفارس ، هتخیر و  ییوربآ  زج  دنتفر ، هک  اه  تعاس  نیا 
!؟ دهدب ام  هب  ناربج  يارب  يا  هرابود  تصرف  دناوت  یم  یسک  هچ  يا ، هدش 

.دنتفر رده  هب  هک  یقیاقد  رب  دیشک  ترسح  هآ  دیاب 

 ! .دمآ یمن  یمدآ  رمع  باسح  هب  تشذگ ، یم  یشومارف  تلفغ و  هب  هک  یتاظحل  نآ  شاک 
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.دنک رت  کیدزن  ادخ  هب  هلپ  کی  ار  ام  نآ ، هقیقد  ره  دش  یم  هک  یلاح  رد  میدرک ، شیوخ  یگزره  تلاطب و  ینابرق  ار  یقیاقد  هچ 

! مینارذگب رت  قیقد  ار  نامقیاقد  ات  امرف  یتیانع  میدوزفا ؛ هانگ  زا  یقرو  ناملامعا  همانهایس  رب  میتساک و  نامرمع  زا  هقیقد ، ره  اب 

.تفر امغی  هب  نامرمع  هیناث  هیناث  دیشکرس ؛ هودنا  هلایپ  زا  هعرج  هعرج  دیاب 

.دشاب هتشاد  یتشگزاب  زگره  هک  نآ  یب  دیشکرپ ؛ نامرمع  هاتوک  راوید  هبل  زا  هیناث  رتوبک  کی  میدیشک ، هک  سفن  ره  اب 

همان دـنورب ، نامتایح  ماب  زا  دـنریگ و  رپ  لاب و  هک  نآ  زا  شیپ  میرامـشب و  تمینغ  ار  هدـنام  ياه  هیناث  نیا  اـت  نک  ناـمیرای  ایادـخ !
.میروآرد زاورپ  هب  رای  دای  ياوه  رد  ار  نآ  میدنب و  وا  ياپ  رب  ار  یتسود  قشع و 

دنچ نتـسیز  نیا  رد  میا  هدرک  يرمع  دب  هچ  .دبای  یمن  هار  وت  يدونـشخ  رب  درذگ و  یم  وت  ياضر  یب  هک  يرمع  زا  درک  هبوت  دیاب 
! نام هزور 

.دشاب وت  هب  لصو  برقت و  بابسا  نامرمع  ات  زاس  یببس  ایادخ !

ییاضر ناراب  یلزا /  تمکح 

(1) یلزا تمکح 

ییاضر ناراب 

! اهلاراب

، دنا یتسد  گنت  رقف و  قمع  رد  هکنانآ  يا و  هدرک  ناش  ییاراد  تورث و  رد  قرغ  هک  نانآ  زا  تسوت ؛ ياه  هدیرفآ  زا  هتـشابنا  نیمز 
ناسحا لدـع و  هدرک و  ملظ  يدـحا  رب  وت  هک  تاـهیه  ناوتاـن ؛ روجنر و  راـمیب و  هک  ناـنآ  دـنناور و  حور و  تمالـس  رد  هک  ناـنآ 
ياـیرد زا  مورحم  يرگید  دـشاب و  وـت  فـطل  راشرـس  تناگدـنب  زا  هک  يا  هدـنب  هک  تاـهیه  يراد ! غـیرد  يو  زا  ار  تا  يدـنوادخ 

! تتواخس

! اهلا

.تسوت ياهتنم  یب  ینابرهم  زا  هدنکآ  ناهج 
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ناتـسد یهت  هب  ات  يا  هدـیرفآ  ار  نارگناوت  .دراد  یهلا  تمکح  زا  ناشن  مرگن ، یم  راـمیب  تسردـنت و  زا  ریقف و  ینغ و  زا  هک  ره  رد 
ناش یتسد  گنت  عفر  رد  ار  وت  هتخود و  نارگناوت  هب  مشچ  هک  ار  ناتسد  یهت  دننک و  رکش  ناش  يرگناوت  هطساو  هب  ار  وت  دنرگنب و 

.دنناوخب

اب هتخادنا و  ناتـسردنت  رب  رظن  ات  ار  نارامیب  دنیوگ و  ساپـس  دوخ  یتمالـس  رب  اروت  دنرگنب و  نارامیب  هب  ات  يا  هدیرفآ  ار  ناتـسردنت 
تمالـس و رد  یلاح ، دب  یلاحـشوخ و  رد  ات  يا  هدـیرفآ  ار  همه  نیا  ینک و  ناشبیـصن  تمالـس  ات  دـننک  اعد  تهاگرد  هب  ییابیکش 
زج هدرک ، لوزن  ام  يوس  هب  وت  زا  هچنآ  یتسار  هب  دندونـشوخ ؛ وت  ياضق  رب  هک  نانآ  اشوخ  ناش و  ییامزایب  لاح ، ره  رد  يراـمیب و 

.تسین تا  یهلا  تمکح  تحلصم و  ریخ و 

! انابرهم

.يرابدرب رقف ، رد  شخب و  نامتواخس  تورث ، رد 

.دردرب ییابیکش  میتشگ ، رامیب  نوچ  نادرگ و  نامبیصن  ار  تتمعن  رکش  تداعس  میتسردنت ، هک  هاگنآ 

.دوب میهاوخ  وت  یبوبر  ناتسآ  هدنکفارس  هدرک و  تلفغ  شیوخ  لاح  زا  تتیانع  رظن  یب 

يداب تهزن  مشوخلد /  وت  اب  يوگتفگ  هب  نم 

مشوخلد وت  اب  يوگتفگ  هب  نم 

يداب تهزن 

ياه بلق  شخب  شیاشگ  يا  هناقشاع ، ياه  هتساوخ  تیاهن  يا  هنایفخم ، ياهاوجن  دهاش  يا  هنابیرغ ، ياه  هوکـش  نمأم  أجلم و  يا 
! ریقف ياه  هرفس  ياهتنم  یب  ییاراد  يا  نیگمغ و 

یناهنپ جنگ  نافیعض ، یلاخ  ياه  تسد  نابیتشپ  ناشیرپ ، ياه  هظحل  شخب  هانپ  نازیرگ ، ياه  لد  ناما  يا 

! ناحلاص ناسر  دادما  روای و  يا  ناگتسکش و  لد  ياه  مخز  رادرامیت  ناریقف ، ياه  هناخ 

.دنزب وت  هدارا  ناماد  هب  لکوت  تسد  هک  یتسه  يا  هدنب  ره  هدننک  تیافک  وت 

ره بقارم  نابهگن و  وت  .دهنب  وت  تفوطع  هاگرد  رب  عرـضت  رـس  دروآ و  هانپ  وت  تبحمرپ  شوغآ  هب  هک  یتسه  یـسک  ره  هاگهانپ  وت 
.دبلطب همان  ناما  وت  زا  دهد و  رارق  وت  تیالو  نما  زرح  رد  ار  دوخ  هک  یتسه  یهانپ  یب 

.دهاوخب کمک  وت  زا  دبلطب و  ددم  هب  ار  وت  رارطضا ، زاین و  تقو  رد  هک  یتسه  يا  هراچیب  ره  راکددم  رای و  وت 

ص:11

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک یم  کبس  ترافغتسا  هبوت و  هاگرد  رد  ار  شیوخ  هانگ  راب  هک  یتسه  يراک  هانگ  ره  رگ  شیاشخب  هدنزرمآ و  وت 

يراوگرزب تدایـس و  هنماد  دریگ و  یم  رب  رد  ار  يریبک  میظع و  ره  تا ، ییاـیربک  تمظع و  هرتـسگ  هک  دـناوخ  دـیاب  هنوگچ  ار  وت 
؟ دبای یم  طسب  ییالوم  دیس و  ره  رب  تا 

.دنبای یم  ینامداش  وت  زا  هتسشن ، مغ  هب  ناگتشگرس  دنناد و  یم  شیوخ  سردایرف  ار  وت  تبرغ ، هربنچ  رد  ناراتفرگ 

.دمآ دهاوخن  وت  یگتسیاش  هب  یهاوخداد  ار  ناحلاص  هبدن  دیسر و  دهاوخن  یخساپ  وت  زج  ار  رطضم  ناگراچیب  ياعد 

یم شنارفغ  هدرپ  اب  ارم  ياه  یتشز  دهد ، یم  خساپ  شیوخ  يانغ  اب  ارم  رقف  دزرو ، یم  دوج  نم  لخب  ربارب  رد  هک  ییادخ  نینچ  زا 
يـالتبا هب  دـنک و  یم  قرغ  شا  يراـبدرب  ياـیرد  رد  ار  ما  يرـس  هریخ  دـنک ، یم  فرطرب  شا  یهاـنتمان  ملع  هب  ارم  لـهج  دـناشوپ ،

هدیدان ار  میاه  فعـض  دشوپب و  مشچ  مناهانگ  زا  هکنیا  زج  تشاد  ناوت  یم  يراظتنا  هچ  دشخب ، یم  تیفاع  هانگ ، هب  نم  هدولآدرد 
!؟ دیاشگب نم  رب  اردوخ  ینامسآ  قزر  تمحر و  باب  دراگنایب و 

هداز یقت  هبیط  دنمزاین /  ياه  تسد  نیمه  اب 

دنمزاین ياه  تسد  نیمه  اب 

هداز یقت  هبیط 

.دهاوخ یم  هرابود  یتوارط  مناج ، کشخ  ياه  هخاش 

ناتشگنا رس  رب  ما  هدش  يا  هچیزاب  نم  .تسا  نتـشیوخ  ییاهنت  توهرب  رد  اهر  هناگیب و  ریـسدرس ، حور  نیا  ارم و  هتفرگرب  رد  زییاپ ،
.مروخ یم  خرچ  مروخ و  یم  خرچ  نادرگرس  ییوگ  نوچ  یهارمگ ، رکم و 

یگـشیمه تراسا  زا  دایرف  دایرف ؛ .مرگ  هراظن  ار  ییانـشور  يوسوس  نزور ، یب  یـشوماخ  نیا  رد  ریزگاـن  مساره و  یم  یکیراـت  زا 
هتسبورف بل  مناهد  دروخ ، یم  جیگ  مرـس  دور ، یم  یهایـس  میاه  مشچ  .ما  هدش  اهر  يربخ  یب  رد  ياهرادرک  زا  دایرف  میاه ! هظحل 

.تسا هدز  گنز  مبلق  و 
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تـشگ مهاوخزاب  نیقی  هب  مدرگ ؛ یم  زاب  موش ! نوعجریال »  » ادابم هن ! .موش  یم  ...ٌیّمُع » ٌمُْکب  ٌّمُص   » مراد دنا و  هدش  رک  میاه  شوگ 
.داد مهاوخ  وشو  تسش  هبانا  هبوت و  راس  همشچ  رد  ار  مبلق  ياهراگنز  و 

ناراب یب  ریوک  زا  منز ، یم  گنچ  تتیانع  ناتـسآ  هب  روضح ، قیاقد  رد  درک و  مهاوخ  كاپ  مدوجو  هنییآ  زا  راـبغ  مدرگ و  یم  زاـب 
.مسرب تفرعم  راس  همشچ  هب  ات  تسب  مهاوخ  يویند  ياه  بارس  همه  زا  مشچ  درک و  مهاوخ  رذگ 

شتـسرپ یگدـنب و  ياه  هظحل  راو ، شیاین  مبلط و  یم  ار  وت  ياوه  .یلزا  حور  اب  مبایب  هرابود  يدـنویپ  اـت  ملـسگ  یم  نیرید  نم  زا 
.مهاوخ یم  اروت 

.تسا شیوخ  دوصقم  یپ  رد  هک  يا  هدنیوپ  وت و  کلم  هیاس  رد  متسه  یهانپ  یب  دبع  ادوبعم !

ار وت  مروآ و  یم  هاـنپ  وت  هب  نیطایـش  رـش  زا  میحر ! ناـمحر  يا  نم ! رب  همه  زا  رت  ناـبرهم  يا  نم و  هب  سک  همه  زا  رت  کـیدزن  يا 
.لاح همه  رد  منک  یم  وجو  تسج 

.يا همه  زا  رتراوازس  هک  میوگ  یم  ساپس  ار  وت  زاون ! هدنب  میحر  يا 

هک تربارب  رد  متفا  یم  كاخ  هب  .متـسرپ  یم  ار  وت  مدوجو  تارذ  همه  اـب  منت و  ياـه  لولـس  دـنب  دـنب  رد  مناوخ  یم  اروت  هناـصلاخ 
.منز یم  وت  ریغ  یسک  ره  یگدنب  رب  در  تسد  تسوت و  نآ  زا  هدجس 

.موش یم  وت  تدابع  زا  زیربل  هک  هاگ  نآ  ما ؛ هنیس  رد  تسا  يراج  تشهب ، يوب 

«. هّللا الا  هلاال  نا  دهشأ  : » ار وت  مهد  یم  یهاوگ  راب  نارازه  یهانتیال ! دوبعم  يا 

هب ار  مزیچاـن  یگدـنب  .مبلط  یم  اروت  تیادـه  تفطل و  نارک  یب  نامـسآ  هب  ور  ما  هتفرگ  ـالاب  ار  مزاـین  ياـه  تسد  قـلطم ! زاـین  یب 
.مرادن یلاخ  ياه  تسد  نیا  رد  رگید  زیچ  چیه  هک  مدروآ  وت  هاگرد 

ناریو نم  نیا  نادرگ و  باریس  شیوخ  ششخب  تیانع و  ناراب  زا  ار  زاین  توهرب  نیا  بایرد و  ار  یهت  ياه  تسد  نیا  اراگدرورپ !
.نک دابآ  ار  هدش 

هب دیما  مشچ  راسمرـش ، هدنکفارـس و  راب ، نیا  هک  ار  شکرـس  رگ  نایغط  نیا  ریذپب  وت ، بناج  زا  شریذپ  تسوت و  نآ  زا  تباجتـسا 
.تسا هتسب  تهاگرد 

.دزوب مناج  توهرب  رد  وت  دای  میسن  راذگب  ار ؛ اه  هلصاف  ییادج و  تخس  ياهراوید  زیرب  ورف  دنگوس ، تتوربج  هب 

چیه هک  نادرگ  نشور  تسدقم  ناتـسآ  رب  کی  هب  کی  ار  مدـیما  ياه  هراتـس  شخبب و  اعد  زبس  ياه  هناوج  ار  مکـشخ  ياه  هخاش 
.تسوت نآ  زا  ناهج  یهاوخب ؛ وت  هک  نآ  رگم  تسین  نشور  یغارچ 
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روپ نامیلس  هدیحو  ناهانپ /  یب  هانپ 

ناهانپ یب  هانپ 

روپ نامیلس  هدیحو 

! ایادخ

رات و هک  يا  هلیپ  زا  مهاوخ  یم  .منک  یم  زارد  تیوس  هب  يرای  تسد  مرادـن ؛ وت  زج  يرارف  هار  ما و  هدـش  ریـسا  توخن  ياـنگنت  رد 
.مرادن ار  نیگنس  راب  نیا  ندیشک  شود  هب  ناوت  رگید  نک ! مکمک  میایب ؛ نوریب  تسوت ، ینامرفان  تیصعم و  نآ  دوپ 

! ایادخ

.تسین وت  زج  يروای  چیه  میا و  هدش  قرغ  ینامیشپ  زا  هدنکآ  یتوکس  رد 

زا ات  شکب  نامنامیا  هداجس  رب  ار  تتفوطع  رپ  ناتسد  نک و  مکحم  تیراوتـسا  هب  ار  اه  هناش  هد ، تاجن  یمگردرـس  زا  ار  ام  اهلاراب !
.میریگب ینشور  نآ 

! اراگدرورپ

! تفر ههاریب  هب  وت  رهق  اب  هک  سیلبا  نانوچ  هدم ، رارق  تهاگرد  زا  هدش  هدنار  هورگ  زا  ار  ام 

! ایادخ

.تسا زارد  وت  يوس  هب  ما  یلاخ  ناتسد  تسا و  هتفرگ  رگ  منامشچ  رد  تمادن  مراذگ ؛ یم  نیمز  رب  زجع  يور  زا  ار  ما  یناشیپ 

.!؟ دریذپب ار  ما  هبوت  هک  وت  زج  تسا  یسک  هچ 

.شیوخ تیاده  رون  هب  ار  ملد  نک  هدنز  ادنوادخ !
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زبس جارعم 

( هولصلا یلع  ّیح  )

هداز یقت  هبیط  متسویپ /  وت  هب 

متسویپ وت  هب 

هداز یقت  هبیط 

مدیشون هعرج  هعرج  ار  هولصلا » تماقدق   » وت يالو  ماج  زا  تسمرس  مدروخ  دنگوس  وت  تیبوبر  هب  متشاذگ و  یهلا  ضیف  میلقا  هب  اپ 
.يزاس مبیصن  تنارک  یب  وفع  زا  ات 

.مرب یم  الاب  وت  نامسآ  هب  تسد  تفرعم ، زبس  ياه  هخاش  ات  انبر  نشور  ياه  هیآ  زا 

.متسویپ وت  هب  سپ  متسر  اه  يدنسپدوخ  اهربکت و  مامت  زا  مدناوخ  نیتسخن ، ماگ  نامه  زا  ار  قشع  مارحالا  هریبکت 

دنیوگ یم  ساپـس  دـنناوخ و  یم  ار  وت  میاه  لولـس  .دـیود  میاه  گر  رد  فرگـش  سح  تفرگ و  رب  رد  ارم  قشع ، غاد  ياه  هرارش 
یم ار  یهارمگ  ياـه  تب  ربارب  رد  عوکر  موش و  یم  مخ  تدوـجو  هاگـشیپ  رد  یناـبرهم  هدنـشخب و  هک  نیملاـعلا » بر  هّللادـمحلا  »

.منکش

.تتایآ توالت  زا  همغن  ره  رد  مدشراهب 

ربارب رد  مناـج  يراـسکاخ  هب  هبترم  راـهچ  .متـشاذگ  تا  یگدـنب  شمارآ  ياـه  هناـش  رب  رـس  مدرک  هدجـسو  نتـشیوخ  رد  مـتفکش 
اعد تباجا  ياه  هخاش  زا  ار  تتمارک  خرـس  ياهرانا  دـمآ و  رد  هزرل  هب  منورد  ياـه  هراوید  مدرک و  هدجـس  .مداد  یهاوگ  تتمظع 

«. نیعتسن كایا  دبعن و  كایا   » هب مدش  زبس  .مدیچ 
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نابز شوخ  هیطع  مناوخ /  یم  زامن 

مناوخ یم  زامن 

نابز شوخ  هیطع 

.تسوت راوازس  اهنت  شیاتس ، دمح و  تسا و  زاغآرس  نیرتهب  وت  مان  منک ؛ یم  زاغآ  وت  مان  اب 

.وت سدقم  هاگرد  يوس  هب  هلبق ، يوس  هب  مزود ، یم  هبعک  ینارون  بعکم  يوس  هب  ار  شیوخ  هدنامرد  هاگن  اتمه ! یب  هناگی  يا 

.دنک هنادواج  ارم  دتفا و  مرس  رب  وت  شزاون  تسد  نابرهم  هیاس  ات  منک  یم  مخ  رس  وت  لباقم  رد 

زا ینـشور  ساکعنا  هک  مراذـگ  یم  رهم  رب  یناشیپ  موریم و  هدجـس  هب  متفا و  یم  كاـخ  هب  منز ، یم  وناز  وت  نما  میرح  هاگـشیپ  رد 
.تسوت هاگرد  كاپ  كاخ 

یم مزامن  نشور  نوتـس  رب  يا  « هقـشع  » نوچ وت  زبس  دای  دچیپ و  یم  ما  هداجـس  رد  سای ، رطع  ددنب و  یم  شقن  وت  دنلب  مان  منهذ  رد 
همه دنهدن و  ناشن  ار  راهب  زج  اه  میوقت  هک  اج  نآ  یبآ ، زبس -  ياه  نامسآ  يوس  نآ  هب  درب ؛ یم  دوخ  اب  ارم  دچیپ و  یم  دیچیپ و 

.دشاب دیع  اهزور 

نخس وت  اب  ازج ! زور  کلام  يا  نیملاعلا و  بر  يا  يوش ؛ یم  يراج  منابز  رب  وت  مزیخ و  یم  رب  ناهگان ،

شتآ زا  ارم  هک  مهاوخ  یم  وـت  زا  مریگ و  یم  نامـسآ  تمـس  هب  تسا  هتخوـس  ياـه  هراتـس  زا  رپ  هک  ار  متوـنق  ناتـسد  .میوـگ  یم 
 - رانلا باذع  انق  و  یشخب -  ییاهر 

ار وت  مدوخ  ياپارـس  رد  .تسوت  زا  رپ  هک  مرگن  یم  دوخ  ياـه  تسد  هب  .شطع  ياـه  هرطق  زا  رپ  دوـش ؛ یم  کـشا  زا  رپ  منامـشچ 
.دچیپ یم  مرس  رد  وت  مان  تمظع  منک و  یم  سح 

یم رس  ما  هداجس  هشوگ  زا  باتفآ  .منک  یم  همزمز  ار  وت  قایتشا ، اب  مزامن ، نشور  يایاوز  رد  نم  .بایرد  ارم  میظع  یهارمگ  یهلا !
.هیرگ يا  هرقن  عولط  لثم  رون و  ینشور  لثم  مراد ؛ رواب  لگ  یگداس  لثم  ار  مزامن  نم  .دنز و 

ص:16

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


مالس حبص و 

یپ نتورف  هبزور  ...نامسآ /  یبآ  هاگن 

...نامسآ یبآ  هاگن 

یپ نتورف  هبزور 

! شنیرفآ هوکش  يا  نامسآ ، یبآ  هاگن  يا  دیشروخ ، ینارون  لد  يا  مالس  حبص ! مالس 

! نارک یب  توارط  يا  ناراب ، رون  هنهپ  يا  يراج ، عیسو  يا  مالس  حبص ! مالس 

ياـه گر  رد  شـالت  تکرح و  راـشتنا  يا  فیطل ، هدـیپس  اوه ، یکاـپ  اـه ، هنوـپ  نیـشنلد  رطع  يا  ینـشور ، راـبت  زا  يا  حبـص ، يا 
! مالس یگدنز ،

کنیا دندوب ؛ رابت  حبـص  مناکاین ، مامت  محبـص و  هلالـس  زا  نم  دیـشروخ ، هدننک  توالت  يا  نامـسآ ، تفاطل  دـنزرف  يا  حبـص ، يا 
.میارسب میاه  هژاولگ  نیرت  یبآ  اب  اروت  ات  ایرد  نیرتزبس  راید  زا  ما  هدمآ 

زا طاشن ، یناوج و  هک  تساه  نرق  .درادـن  هار  وت  رد  يریپ  هک  تساه  نرق  راگدـنام ! یناوج  يا  توارط ! نیرت  نهک  يا  حبـص ! يا 
هب تا  یناروـن  تماـق  رایـسب ، ناراـگزور  رذـگ  رد  هداـتفین و  تا  یناـشیپ  هب  نـیچ ، هـک  تساـه  نرق  .دوارت  یم  تا  يراـج  دوـجو 

حبص يا  تسیچ ، تندنام  ناوج  دیپس  زار  .تسا  هدییارگن  یگدیمخ 

ناوسیگ رب  یتیاـنع  تسد  شوپزبـس ، مالـسلا  هیلع  رـضخ »  » دـیاش اـی  يا  هدیـشون  مالـسلا  هیلع  رـضخ »  » تاـیح بآ  زا  دـنکن  زبـس ؟
؟ تسا هدیشک  تا  يدیشروخ 

! بایرد ار  تناراد  تسود  هشیمه ! توارط  يا  حبص ! يا 

.مییوج یم  تا  یبآ  ياه  قفا  رد  ار  دوخ  لد  هک  مینالدیب  نآ  ام 

ص:17

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


یناما مثیم  دیآ /  یم  حبص 

دیآ یم  حبص 

یناما مثیم 

نک بارش  رپ  یحدق  ایقاس  تسا  حبص  »

نک باتش  درادن  گنرد  کلف  رود 

درک عولط  رغاس  قرشم  یم ز  دیشروخ 

« نک باوخ  كرت  یبلط  یم  شیع  گرب  رگ 

.رگنب ار  اه  هلچلچ  زیخاتسر  .دروآ  یم  رب  رس  هداهن ، رس  تشپ  ار  یکیرات  ياه  نالاد  دیـشروخ ، دشوج و  یم  بش  قامعا  زا  حبص ،
.نداد هفوکش  هب  دهد  یم  دیون  ار  اه  هچغاب  هک 

.یتسه ياه  گر  رد  دنا  هدیمد  هزات  یناج 

مدـق ات  دـنز  یم  راـنک  ار  بش  ياـه  هدرپ  نازیوآ و  بش  ریجنز  زا  تسا  هدـش  دازآ  تسا ؛ هتخیرگ  اـه  هلاـچ  هایـس  گـنچ  زا  نیمز 
.دناوخب یظفاحادخ  لزغ  هام ، اه و  هتوبلگ  دنوش  رادیب  ات  دنک  یم  رانک  ار  اه  منبش  دیشروخ ، .رون  قاتا  هب  دراذگب 

.دبات یم  ناویا  هب  رهم 

.دریگ یم  شتآ  رونت 

.یگدنز هب  دنز  یم  کمشچ  هنیآ  .رد  هبوچراهچ  رد  دچیپ  یم  نان  يوب 

.زونه دراد  نایرج  یگدنز 

.دوش یم  دنلب  اه  كراپ  هشوگ  رد  شزرو  حبص و  يادص 

یتسار ار  درم  دوب  ورین  «ز 

« یتساک دیاز و  يژک  یتسس  ز 

دشاپ یم  رپلگ  اه و  هناخ  نولک  يور  دزیر  یم  شاباش  هک  لییربج  ياه  مدق  ياج  تسا ؛ يراج  هتـشرف  ياه  مدق  يوب  اه  هچوک  رد 
.وضو اب  هشیمه  ياه  تسد  هب  زامن ، رد  هشیمه  ياه  تین  هب  نهپ ، ياه  هداجس  هب 
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.زونه دراد  نایرج  هک  یگدنز  زامن  رد  تسا  يرگید  مارحالا  هریبکت  حبص ، زاغآ 

یب ناشرای  هّللا  هک  نانآ  اشوخ  »

یب شراک  هّللا  وه  لق  دمح و  هب 

دنزامن رد  میاد  هک  نانآ  اشوخ 

« یب ناشرازاب  نادواج  تشهب 

.دیدرت ياه  مخ  چیپ و  رد  راگزور ، ياه  خالگنسرد  ندیود  يارب  تسا  يرگیدزاغآ  حبص ،

.زگره دوش  یمن  درس  تسا و  هدنزورف  هشیمه  یشتآ  یگدنز ، هک  دنناد  یمن 
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.کچوک ياه  ههار  بآ  رد  دنلب ، ياه  نادوان  رد  زونه  دراد  نایرج  یگدنز 

.اه بل  هب  دنک  میدقت  ار  دنخبل  رهش و  رد  دنک  میسقت  ار  یگدنز  هک  دیآ  یم  حبص 

.هرابود دنشکب  سفن  هتفرگ  درگ  ياهدنوآ  ات  دروآ  یم  كاپ  نژیسکا  دروآ ، یم  هزات  ياوه  دیآ و  یم  حبص 

.زونه دراد  نایرج  یگدنز 

! دیآ یم  حبص  ...دیاپ  یمن  بش 

نیدلاردب مظاکدمحم  حبص /  هعماج  رتسب  رد 

حبص هعماج  رتسب  رد 

نیدلاردب مظاکدمحم 

سح رت  هنامیمص  نایکاخ ، رد  ار  یتسود  نامسآ  راشتنا  میونش و  یم  فاص ، مرگ و  ار  نامیا  یکاپ و  هناموصعم  يادص  حبـص ، ره 
.مینک یم 

رپ نامشچ  یلدمه ، هاگلزنم  .دنا  نیمز  رد  دیما  همادا  هک  یناقـشاع  دبات ؛ یم  ناقـشاع  ریخ » هب  حبـص   » نابل زا  دیـشروخ ، مظعا  همین 
.تسا هزاوآ  رپ  شا ، يزرورهم  دنلب  هموظنم  هک  یعامتجا  تسا ؛ عامتجا  هدنخ 

.دنریگب ینشور  يوب  دنسرب و  دیشروخ  سوباپ  هب  اه  لد  ات  دنا  هداد  لیکشت  قشع  تیمیمص و  زا  یلفحم  ام ، یطابترا  ياه  هژاو 

، يژولونکت کیفارت و  نتم  رد  ات  اه ، تعاس  كات  کیت  رد  ام ، کت  کت  ياه  فرح  رد  دـنا  هداتفا  هار  اه  لـگنج  اـه و  ناتـسهوک 
.دننایورب رگید  يزادنا  مشچ 

یلیخ یلیخ  اـه  یتـسود  .دـننک  یم  لـماک  ار  یگتـسبلد  میوـقت  هـلپ  هـلپ  هـک  تساـم  یجیردـت  تدوـم  رامـشزور  لاـس ، ياـهزور 
هک دریگب ؛ مک  تسد  ار  ام  دیابن  یسک  .دنتسه  ام  سرتسد  رد  هشیمه  هک  .دنتقوشوخ 

.تسام راذگرثا  ياه  هاگن  نیمه  راشبآ ، شیادیپ  هشمچرس 

.دنک لگ  ناهج ، ياه  همان  تغل  رد  تفاطل ، يانعمرپ  روضح  ات  دوش  یم  يراج  حبص  هعماج  رتسب  رد  هاگن ، نیا 
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ینابرهم يارب  هک  تسا  ییاه  هرجنپ  زا  رپ  شیاه  هناخ  مه  ام  رهـش  دوش ؛ یم  هتخاس  تفلا ، دیـشروخ  هب  ور  شا  هناخ  هشیمه  قشاع ،
.دنهد یم  ناکت  تسد 

! دننک یم  بآ  ار  هنیک  خی  مالس »  » يامرگ اب  هک  ام  ناتسد  رب  دورد 

! مالس

! ریخب حبص 

هداز یقت  هبیط  نک /  مالس  حبص  هب 

نک مالس  حبص  هب 

هداز یقت  هبیط 

.هرابود يزاغآ  هب  نک  مالس  نک و  زاب  ار  اه  مشچ  نک ، روبع  حبص  نشور  ياه  هچیرد  زا 

! نک هبرجت  يرحس  كاپ  ياوه  ندیعلب  اب  ار  هزات  حبص  کی  ناوخسورخ 

.باتفآ شخبامرگ  رون  هب  ور  اشگب  ار  هرجنپ  .دنز  یم  ادص  ار  وت  هدز  ناراب  توارطرپ  ياه  هخاش  تشپ  زا  دولآ ، هم  نامد  هدیپس 

.بایرد ار  اه  هعشا  هفقو  یب  شبات 

.دنا هداد  رس  همغن  وت  شزاون  يارب  ناش  يوهایه  رد  اه  کشجنگ  روآ ، تلاسک  ياه  باوخ  هتفخ  هرجنح  زا  زیخرب 

.شیوخ رد  هدب  ورف  ار  یهاگحبص  بان  نژیسکا  قیمع ، سفنت  اب  ربب و  نوریب  تا  هتفخ  ياه  هیر  زا  ار  باوخ  نیگنس  ياوه 

.یبای ناج  شزیگنا  حور  ياوه  رد  ات  راپسب  باتفآ  نشور  هعیلط  هب  ار  ماهوا  يرتسکاخ  ياهربا 

.دناوخ یم  ینابرهم  شمارآ و  هب  ار  وت  شیوخ ، نارک  یب  تعسو  اب  نامسآ ، .دناوخ  یم  شیوخ  هب  ار  وت  يداش ، زا  زیربل  یگدنز 

شوگ تایح  هچـضوح  رد  اـه  یهاـم  ضبن  شپت  هب  ینک و  زاـب  یگدـنز  يور  هب  ار  تیاـه  کـلپ  اـت  یتفاـی  هراـبود  یتصرف  زورما ،
.یهدارف

! راپسب داب  ياه  تسد  هب  ار  تلفغ  زیخرب و  اج  زا 

! نک مالس  حبص  هب  زیخرب و 
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

یسوط اروح  ندوب /  وت  یب  ياسفناو  نیا  رد 

ندوب وت  یب  ياسفناو  نیا  رد 

یسوط اروح 

.دندمآ رد  وناز  هب  اهداب  همه  هک  يداتسیا  ردقنآ 

.تفرگ مارآ  نیمز  شزرل  دمآرد و  هزرل  هب  اه  هوک  ياپ  هک  يدرک  يرادیاپ  ردقنآ 

.دروخ دنویپ  زور  هب  بش  یهایس  مامت  هک  يدیشخرد  ردقنآ 

.يدرک كاپ  راگزور  میوقت  زا  ار  ناتسمز  زییاپ و  هک  يداد  هیده  هفوکش  ردقنآ 

یب ياسفناو  نیا  رد  الاح  دندش و  كاخ  نامهیم  ار ، ناراب  ياهربا  مامت  هک  يدرک  اهر  اهریوک  رد  ناسحا  دیما و  كدـصاق  ردـقنآ 
.وت تمکح  همشچ  رازه  میا و  هدنام  ام  ندوب ، وت 

.وت تمارک  يایرد  تیاهن  یب  میا و  هدنام  ام 

.وت حیاصن  یتشهب  ياه  هفوکش  لغب  لغب  ام و 

! میدادن اج  اه  لد  باق  رد  ار  نامسآ  زا  يا  هکت  تهاگن ، یبآ  هنییآ  زا  میتشادن و  یمارگ  ار  وت  نابرهم  دای  ام  هک  سوسفا 

.تسا نامسآ  هار  نیرت  هاتوک  ناچیپ ، زبس و  هک  تیاه  همان  اه و  هبطخ  نامسیر  میا و  هدنام  ام 
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نامهیم دـیوج و  یم  ار  ام  يرادـن  یمیتی و  هناخ ، هناخ  هفوک ، درگ  هچوک  مه  زونه  هک  تیاه  یبوخ  هداشگ  هرفـس  میا و  هدـنام  اـم 
.دنک یم  شتواخس  نابنا 

رذح رب  ناطیش  اب  هرکاذم  زا  ار  ام  یناسانش و  یم  هرسان  زا  ار  هرس  ینز و  یم  رانک  ار  ههبـش  ياه  هدرپ  نامرازراک ، نیفـص  رد  زونه 
.يراد یم 

ینک یم  نامرادیب  یبلط  تحار  باوخ  زا  زونه 

.یهد یم  نامناشن  ار  نوریب  نورد و  نمشد  نینوخ  گنج  نادیم  ینارون ، هراشا  رازه  ابو 

دیما رـصق  نا ، یتوبکنع  ترامع  رد  مینک و  هقالط  هس  ار  ایند  سورع  ات  یهد  یم  تراشب  تشهب  هب  ار  ناماهوزرآ  همـشچ  زور ، ره 
.میزاسن

شیوخ سفن  نکـش  تب  ات  ینک  یم  فاوط  ار  راگدرورپ  یگناـگی  تا ، هغـالبلا  جـهن  رد  اـه  هژاو  نیرتاـبیز  هب  اویـش  هجهل  رازه  هب 
.میزومایب یتسرپاتکی  مسر  میشاب و 

.خیرات رد  رس  رب  دیشروخ ، ربص  يادنلب  هب  يا  هداتسیا  مه  زونه 

یم ادـخ  زا  ناماه  جـنر  يارب  ار  یهلا  لدـع  هریخذ  نیرخآ  روهظ  ینک و  یم  اعد  ناـسنا  یکدوک  تبقاـع  يارب  يا و  هداتـسیا  زونه 
(1) .یهاوخ

یقلاخ یلع  تواخس /  ياه  بش  تعانق ؛ ياهزور 

تواخس ياه  بش  تعانق ؛  ياهزور 

یقلاخ یلع 

یم شا  تنیزاب  هتـسب و  بیرف  هب  تنیز ، .تسین  تماقا  هاـگلزنمو  تسا  رذـگ  يارـس  هک  مراد  یم  رذـح  رب  ناـت  ياـیند  زا  يدومرف :
تسا و گرم  نیرق  شتاـیح  .رـش  رب  ار  شریخ  هتخیمآ و  مارح  هب  ار  شلـالح  .دراد  یم  راوـخ  شیادـخ  هـک  تـسا  ییارـس  .دـبیرف 

(2) .تسا هدرکن  غیرد  نانمشد  زا  هتخاسن و  ناتسود  هگتهزن  شیادخ  .یخلت  نیشنمه  شا  ینیریش 

ترـسح مشچ  هب  ار  ایند  بیرفرپ  ریوصت  هاگ  چـیه  يداهن و  عمط  مشچ  رد  ار  تعانق  هنـشد  هک  وت  راـک ؟ هچ  شلها  اـیند و  اـب  ار  وت 
.يدرکن هاگن 
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! نم يالوم  هآ ،

زا ینمؤم  ادابم  ات  دیدرون  یم  رد  ار  كاخ  تا ، هتسب  هنیپ  ناتسد  .نامیتی  ماعطا  رد  تیاه  بش  تشذگ و  یم  ناتسلخن  رد  تیاهزور 
.دراذگب ایند  نومیمان  تحاس  رب  تعاطا  يوناز  یتسدگنت  راشف 

درم تسا  نماد  رب  شتآ  ندورس  وت  زا 

درم تسا  نم  مان  هب  هعرق  هک  مه  راب  نیا 

ار تیاه  ماگ  نینط  اه  هناریو  رد  هام  دیوج و  یم  ناتسلخن  رد  دیـشروخ ، ار  وت  هاگمدق  هک  يا  هداهن  اپ  هفوک  یکاخ  هچوک  مادک  رب 
هریاد رد  نانار  مکح  وت  زا  دعب  دشک ؟ یمن  راظتنا  ار  تیامرخ  نان و  يوب  ینیـشن ، بش  مادک  دسانـش و  یمن  یلگهاک  راوید  مادـک 

رب دایرف  نابوک ، تسد  رب  تسد  دندز و  وناز  تلادع 

«. قحلا عم  یلع  مالسلا و  هیلع  یلع  عم  قحلا   » هک نانوچ  دنا  هدوب  مه  اب  لدع  مالسلا و  هیلع  یلع  هک  دندروآ 

شیوخ نالوج  هصرع  ار  بش  وت ، راقفلاوذ  شخرچ  زا  سرت  نودـب  هک  ییاهریـشمش  دـندش  رایـسب  هچ  وت  زا  دـعب  نم ! يـالوم  هآ ،
.دمآ یم  وت  شالت  ياه  ناتسلخن  زا  هک  دوب  ییامرخ  هناد  هناد  هچرگا  دندناتسزاب و  قحان  هب  شنابحاص  ناهد  زا  ار  قح  دنتفای و 

.یتسیرگ یم  شقارف  مغ  زا  يدناوخ و  یم  ار  شیوخ  دوبعم  هک  نامز  نآ  دنریگ ؛ یم  ار  وت  زوسناج  ياه  هلان  غارس  هفوک ، اه  بش 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  نانوچ  دیمهف ، یمن  ار  قح  مالک  تیناقح  هاگ  چیه  ناهج  يدوبن ، وت  رگا  هک  ادخ  مان  رگدایرف  يا  زیخ  رب 
.دومرف هلآ  هیلع و 

! ناوخب دناوت ، فراعم  هنشت  هک  نانآ  يارب  اررگید  يا  هبطخ  زیخرب و 

یهودنا یتشاد و  ناهنپ  هنیس  رد  هک  ار  يدرد  دندیمهفن  اما  دندینش ؛ هفوک  ياه  هاچ  ار  تمالک  اتمه ! یب  نخس  هریاد  رد  يا  ناوخب 
.يدرک یم  لمحت  هنیس  رب  رجنخ  نوچ  هک  ار 

يریما نیسح  رشب /  كاردا  زا  رتالاب 

رشب كاردا  زا  رتالاب 

يریما نیسح 

مناد یمن  اما  دزوس ، یم  شکاردا  متفه  نامـسآ  رد  میاه  لاب  مناد  یم  هکنیا  اب  دسر ، یمن  الوم  هناخ  هب  نم  خیرات  مناد  یم  هکنآ  اب 
؟ ما هدرک  مگ  شتبحم  مرگ  نماد  رد  ار  میوزرآ  نیگمغ  ياه  لاس  ارچ 
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دنیاشگ یمن  نم  رب  ار  زار  نیا  تقو  چیه  شتیمولظم  هتسکش  ملد  يولهپ  تسوا و  يانمت  هدروخ  یلیـس  مرکف ، تروص  تسا  یتدم 
میتی هاگن  رد  رطخ ، غیت و  ياـه  هصرع  درمریـش  مادـک  درب و  یم  تحلـصم  یـسوباپ  هب  ار  تریغ  تقیقح ، هناـسفا  ناولهپ  مادـک  هک 

؟ بآ يا  هدروخ  مخز  تیعر  تلاجخ  رد  دوش و  یم  کشا  يریپ  دنمدرد  هرهچ  رد  دزرل و  یم  یکدوک 

نایکالفا دـبعت  رب  هک  ناـکدوک  تقادـص  زارت  عضاوتم  يا  یجنگ ! یمن  ناـیکاخ  رواـب  رد  هک  ینیمز  ياـه  هشیدـنا  زا  رت  گرزب  يا 
! نادجو كاغم  رد  نالفاغ  دیما  يا  باسح ! زور  رد  ءایبنا  شیپاشیپ  يا  يا ! هتفرگ  یشیپ 

.تسوت هدارا  مالغ  ناهج  كاردا ! زا  رتالاب  يا  ادتقا و  زا  رتالاو  يا 

! راد ینازرا  نابیرغ  ام  رب  ار  تتیالو 
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لاصو دهش 

ییاضر هدیمح  ...ات /  يا  هتشذگ 

...ات يا  هتشذگ 

ییاضر هدیمح 

هدرک زاغآ  تراشرـس  هودنا  اب  .ینک  یم  ساسحا  هدروخ  هرگ  یـضغب  نوچ  تا  هتخادـگ  ِيولگ  هب  ار  اهزور  نیا  هفقو  یب  يوهایه 
.ار تناج  قامعا  هب  رفس  يا 

.يا هتفرگ  شوغآ  رد  گنت  ار  تتارطاخ  يا و  هتشاذگ  اج  نامسآ  ِياه  هچقاط  يور  ار  تیاه  مشچ 

.ار تیاه  هیر  اوه  ینیگنس  دهد و  یم  رازآ  ار  تماشم  توراب ، يوب  زونه 

.ماگ نودب  يا ؛ هتساخرب  شیوخ  راکنا  هب  يا و  هدیرب  كاخ  زا  .ینک  یم  هفرس  ار  تا  هدرشف  هودنا 

اب ار  وت  اه  هداج  ترادخرچ ؛ یلدنـص  يور  یـشک  یم  لابند  هب  ار  تنت  .تسا  هدنام  اج  هتخیر  ورف  ياهزیرکاخ  تشپ  تیاه  شفک 
.دوخ اب  ار  تتارطاخ  وت  دنرب و  یم  دوخ 

زا هتـسد  نیرخآ  اـب  اـت  يرآ ، گـنچارف  ار  نامـسآ  اـت  يرتـسگب ، ار  تزاورپ  ياـه  لاـب  اـت  یبـلط  یم  ار  هتفکـش  يزور  رد  تصرف 
یم طخ  ار  زور  ینک و  یم  رورم  ار  بش  نشور ، اما  هتـسب ، هچ  رگا  تیاـه  مشچ  .ینک  زاـغآ  ار  شیوخ  رفـس  رجاـهم ، ياهوتـسرپ 

.دبوشآ یم  ار  تنهذ  اهرونم  رون  ینک و  یم  رورم  ار  بش  ینز ؛

.تسا هدش  ناریو  یپایپ ، ياه  هبذج  زا  تناج 

.یتسین لیام  یبایب و  ار  تنت  ياه  هراپ  ات  دسر  یمن  تیفاع  ياه  هخاش  هب  تتسد 

.رود تهار  يراد ، یمرب  ماگ  اپ  نودب  .يرگن  یم  مشچ  نودب 

ياه هخاش  هب  ار  تتـسد  .دنا  هتخیرورف  تا  یناشیپ  رب  نامـسآ ، ياه  هراتـس  مامت  .يا  هدـش  قرغ  تتارطاخ  رد  يا و  هدرک  توکس 
.يدرگ یم  رون  رداصم  لابند  يا ، هدز  هرگ  نامسآ 
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.يرب یم  اج  همه  دوخ  اب  ار  تکالپ  ار و  تا  هیفچ  ار ، تدنب  یناشیپ  زونه  .دبات  یم  ناباتش  وت  رد  هظحل  هب  هظحل  دیشروخ ،

دوخ رد  ار  تیاه  لاـب  زاورپ ، يوب  .يور  یم  شیپ  ناـمز  زا  رتارف  .زین  اـه  بش  اـهزور و  دـننک و  یم  مگ  دوخ  رد  ار  وت  اـه  ناـبایخ 
.يوش هنادواج  هک  یتشذگ  هشیمه  زا  وت  یشیدنا ؛ یم  نامسآ  هب  تسا  هدیچیپ 

یجنپ هجیدخ  يدرگ /  یمرب  وت 

يدرگ یمرب  وت 

یجنپ هجیدخ 

.ریگارف یتبرغ  رد  ار ؛ ندوب  وت  یب  ياوه  مشک  یم  سفن  تساه ، لاس 

تیاه هدـنخ  ار ، تیاه  یکدوک  منک ؛ یم  رورم  ار  تکیدزن  ياه  هتـشذگ  زور ، ره  نم  وت و  رود  ياه  هرطاخ  تسا  کیدزن  ردـقچ 
وت زا  يربخ  دـیاش  ات  ما  هدرپس  اه  هداج  اه و  هچوک  هب  ار  ما  يراـظتنا  مشچ  هک  تساـه  لاـس  .ار  تندیـشک  دـق  ندـش و  گرزب  ار ،

.دنروایب

.مهار رد  هشیمه  ياه  مشچ  يارب  دنشاب  ییافش  ات  یشخبب  اهداب  هب  ار  تنهاریپ  ار و  تنت  زا  يرطع  دیاش 

.درک یناراب  ار  منامشچ  هرطاخ  تندش -  رود  تنتفر -  ریوصت  دورس ، یظفاحادخ  هنارت  تیاه  بل  هک  هظحل ، نامه  زا  تسرد 

.دش یم  هراپ  ملد  دنب  نم ، یتسب و  یم  ار  تنیتوپ  دنب  وت ،

.دوب یهاوخ  یتسه و   ، يدوب ما  یگدنز  یشوخلد  مامت  وت  رخآ  دش ؛ یم  مخ  مرمک  نم ، یتخیوآ و  یم  ندرگرب  هیفچ  وت 

.مدرک تا  هقردب  تسد ، رد  نآرق  بآ و  ینیس  مدوخ  .مدرک  تا  یهار  مدوخ 

.متسشن راظتنا  هب  ار  هدماین  ياه  لصف  تشگزاب ، راظتنا  مشچ  وزرآ و  دیما و  زا  يریرح  رد  مدیچیپ  ار  میاهاعد 

ار وت  یلاخ  ياج  اه ، هقیقد  .منک  یم  نامهیم  ار  ملد  هناخ  یگنتلد  ناگدنرپ  هک  تسا  یکشا  ياه  هناد  نم ، هزور  ره  راک  یتفر و  وت 
.دندرک هلاوح  اه  تعاس  هب 

، اه لاس  اه و  لاس  هب  اه  هام  دـندرپس و  اه  هام  هب  ار  ناشاه  ینارگن  لد  اهزور ، .دـنداد  اهزور  هب  ار  ناش  يراظتنا  مشچ  اـه ، تعاـس 
.تسین یناشن  وت  زا  زونه  دنور و  یم  دنیآ و  یم  هتسخ  دنشک ، یم  شود  رب  زونه  ار  راظتنا  ییاهنت و  راب  هلوک  نیا 

ص:26

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


.هودنا اب  درد  اب  ار -  ندوب  وت  یب  ما -  هتسیز  لاس ، دص  راگنا  هک  منم  .اهراب  ما  هتسکش  دوخ  رد  ار  تندوبن  تبرغ  هک  منم  کنیا ،

! تسا ریگارف  نم  رد  ردقچ  تندید  ياوه  اهزور ، نیا 

! ییآ یم  شیپ  رهش ، ياه  هناش  رب  هک  یشاب  وت  دیاش  دنک ؛ یم  ار  وت  ياوه  ملد  رود ، ياه  نیمزرس  زا  دیآ  یم  يا  هلفاق  هک  راب  ره 

وت دیاش  دنیوگ  یم  مریگ ؟ یم  ار  وت  غارس  اه  ینیمز  زا  ارچ  دنیوگ  یم  .مشابن  تراظتنا  مشچ  دنیوگ  یم 

! يا هدش  اه  نامسآ  نکاس 

یم رکف  نم ، ییاهنت  تولخ  هب  دوش  یم  هریخ  نامسآ  تسدارف  زا  ینـشور  هراتـس  هک  بش  ره  ارچ  هنرگ  و  دنیوگ ، یم  تسار  دیاش 
؟ یشاب تردام  ياه  یگنتلد  کیرش  ات  يا  هدمآ  هک  یتسه  وت  منک 

هظحل رامـش  هقیقد  كاـخ ، نیا  رد  يا  هشوگ  نم ، لـثم  مه  وـت  دـیاش  هن ! یلو  دـهد ؟ یم  ار  وـت  يوـب  دزو ، یم  هک  یمیـسن  ره  ارچ 
؟ دهد یم  یهاوگ  مبلق  دشک  یم  دایرف  مبلق  دوش ، یم  هدنک  اج  زا  مبلق  دیآ ، یم  رد  يادص  هک  راب  ره  ارچ  هنرگو ، يرادید ؛

؟ ...مریگب غارس  راید  مادک  زا  ار ، وت  تنتفای ؟ قوش  هب  میوبب  ار  كاخ  مادک 

! دوش رتشیب  زور  هب  زور  نم  لد  ِینادرگرس  ات  اه ، كاخ  مامت  رد  يا  هدش  ریثکت  راگنا  وت 

مه هناخ  تشخ  تشخ  رگید  الاح  مشاپ ؛ یم  بالگ  ار  اهراوید  رد و  منک ، یم  وراج  بآ و  ار  هناخ  تتشگزاب ، دیما  هب  زور  ره  نم 
.دننک یم  يرامش  هظحل  تندمآ ، يارب  نم ، لثم 

نم زا  دـنیآ و  یم  مه  رـس  تشپ  اه  كدـصاق  .كدـصاق  زا  دوش  یم  رپ  هناخ  طایح  اـهزور ، نیمه  زا  یکی  دـهد ، یم  یهاوگ  ملد 
!! ییآ یم  وت  سپ  دنهاوخ ؛ یم  یناگدژم 

هداز یقت  هبیط  یتفرگ /  جوا 

یتفرگ جوا 

هداز یقت  هبیط 

حور مطالت  رد  هراومه  یتشاذـگ و  رـس  تشپ  ار  نیـشیپ  ياه  هداـج  .يدـش  دـنلب  ياـه  هلق  حـتاف  یتشذـگ و  قلعت  ياـهزیرکاخ  زا 
.يدش هدادلد  ات  كاخ  زا  يدنک  لد  .يدیشک  شوغآ  رد  ار  رطخ  نیگمهس  جاوما  تا ، ییایرد 

یتشگ ییاهر  كاخ  سفق  زا  ناس  غرم 

تدایص دنک  دیص  رگم  هک  ییاوه  هب 
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رد يداد  روبع  ار  تیاه  ماگ  یتفرگ  جوا  سفن  سفن  .یتسکـش  ار  ندنام  ریگ  نیمز  ياهزرم  يدـش و  هدـنرپ  .دوبن  وت  هزادـنا  نیمز 
يدازآ راهب  رد  ات  يدز  رپ  .دوب  هدش  لماک  رگید  تدوجو  هناورپ  .ار  نت  یتفاکش  .اهرابغ  زا  يدش  در  .يدیود  قشع  نشور  حوضو 

لاب هب  ار  تهاگن  وت  تیارب و  دندوشگ  شوغآ  کئالم ، .ینک  مامشتسا  ار  تشهب  كاپ  رطع  ینیشنب و  یتسه  لگ  نیرتهب  يور  تا ،
ار تیاه  کلپ  .دوشگ  تیارب  ار  ادـخ  هب  ور  نشور  ياه  هچیرد  دوب و  وت  ییاهر  دـیلک  هلولگ ، نیلوا  غاد  .یتخیوآ  ناشدـیپس  ياـه 

مارآ

هرجنپ تفاکـش و  ار  اـه  هنیآ  ماـمت  حطـس  تا ، هرطاـخ  هک  ردـقنآ  يدـش ؛ گرزب  هنیآ  ره  یتـفرگ و  جوا  وت  .یتـفرگ  جوا  یتـسب و 
.تدنزرف يارب  دش  يا  هصق  تزاورپ ،

يورسخ نیریش  كواکچ /  ياوآ 

كواکچ ياوآ 

يورسخ نیریش 

مـشچ اهر و  تداهـش  ِیبآ  نامـسآ  رد  ناگدـنرپ  زاوآ  نوچ  تناج  هک  ماگنه  نآ  زا  دـندناوخ ، ییاهر  دورـس  ار  وت  مان  دیهـش ! يا 
.دش هدوشگ  نامیا  قشع و  يدبا  ياه  هچیرد  رب  غاب ، ياه  لگ  همه  تیفافش  هب  تیاه 

.دنهد یم  یهاوگ  وت  نوخ  یکاپ  رب  قفا ، ناماد  رب  هتسشن  ناگراتس  همه 

يزاوآ ره  دـنیاشگ و  یم  مشچ  یتسه  رب  تعیبط  شوغآ  رد  راهب  ماگنه  راب ، نیلوا  هک  ییاـه  هفوکـش  یتح  دـنناد ؛ یم  همه  ار  نیا 
مانرد هک  دنناد  یم  همه  همه و  دوش ، یم  دلوتم  هک  يا  هنارت  ره  دمد و  یم  هک  يا  هراتـس  ره  دوش ، یم  يراج  يا  هدـنرپ  بل  رب  هک 

.تسا هتفهن  یتسادق  وت 

شطنطم ياوآ  لالز  رد  هک  یمان  دنا ؛ هتـشاگن  نهک  ياه  هسامح  سدـقم  ياه  هبیتک  رب  خرـس ، لگ  ياه  گربلگ  ِنوخ  اب  ار  وت  مان 
.دینش ناوت  یم  ار  يریطاسا  هنارت  اهدص  توارط 

؟ دینش ار  وت  برای  برای  ياه  همغن  زوس  ناوت  یم  زیوابش  غرم  مادک  بهتلم  يادص  رد  ای  نیگمغ  كواکچ  مادک  ياوآ  زا 

؟ دنک یعادت  ار  تا  هداجس  ياه  لگ  يوب  رطع و  دناوت  یم  خرس  لگ  هچنغ  نیمادک 

راثیا و هاگ  یلجت  تمـس  هب  ار  شکانبات  هعـشا  قشع ، رواخ  زا  هک  تسا  ناهنپ  يدیـشروخ  تکانمن ، ياـه  کـلپ  یپ  رد  دیهـش ! يا 
.دنک یم  رشتنم  اضف  رد  ار  هدشمگ  ناراهب  رطع  هک  تسا  يدنخبل  تنابل  رب  دنابات و  یم  يراکادف 
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.يدنلبرس يدازآ و  تسدرود  ياه  قفا  هب  ندیسر  يارب  يزاس  یم  یلپ  تیاهوزرآ  نامک  نیگنر  زا  هک  منیب  یم  ار  وت 

؟ دناشک یم  يرارق  یب  یبات و  یب  ياه  هظحل  هب  ار  ینامسآ  کئالم  هنوگنیا  هک  تسا  هتفهن  ییاهزار  هچ  تا  هنابش  ياه  شیاین  رد 

هرطاخ زا  ار  یهاگحبـص  يرارق  یب  میـسن  ینک و  یم  توعد  تا  هنابیرغ  ياهزاوآ  ینامهم  هب  ار  ایند  ناگدنرپ  یمامت  هک  ییوت  نیا 
.يزاس یم  راشرس  تروضح  رطعم 

روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا  هدنرپ / 

هدنرپ

روپ یمشاه  تاداسلا  مرکا 

.مسر یمن  وت  هب  زگره 

.رویغ يدش و  دنمونت  ات  دندیشخب  قشع  سنج  زا  ییامرگ  ار  وت  .يدش  زبس  يدش ، هدییور  اه  لخن  اب  نامز  مه 

، تیاهتـسد راس  هیاس  رد  هک  يدوبن  لفاغ  نامـسآ و  هب  ور  دوب  هدوشگ  هشیمه  اـهلخن ، زبس  ياـه  هخاـش  نوچ  ترهمرپ  ياـه  تسد 
.دندرک سح  ار  تمیسن  رگشزاون  ياکنخ  دندش و  گرزب  ناکدوک  ردقچ 

.زارفارس دنلبرس و  يدیسر ؛ نامسآ  هب  ات  يدش  زبس  اه  لخن  اب 

.تا یگرزب  فیصوت  زا  مزجاع 

.تناردپ تیمولظم  زا  تنارهاوخ و  تباجن  زا  ینک  یم  عافد  روبص  مواقم و  يا ؛ هداتسیا  هنوگ  ورس 

مامت دونـش و  یم  بوخ  ار  وت  يادـص  ادـخ  .گنفت  ریت و  يادـص  همه  نیا  نایم  رد  یناوخ  یم  زاـمن  ینک و  یم  وضو  يا ، هداتـسیا 
.دنک یم  باجتسم  ار  تیاهاعد 

.يا هدیرب  ایند  مامت  زا  لد  دنا ، هدیرب  رس  ار  اه  لخن  هک  ناس  نآ  .تسا  هدوشگ  زاورپ  لاب  تلد  .هشیمه  نوچ  يا  هداتسیا 

.ینک هبرجت  ار  قشع  زاورپ  ات  يوش  یم  هدنرپ 
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يورسخ نیریش  ناراهب /  حور 

ناراهب حور 

يورسخ نیریش 

! دیهش يا 

.دنشونب ار  تناشخرد  ياه  مشچ  ییانشور  زا  يا  هعرج  ات  دنا  هداتسیا  فص  هب  ناگراتس  مامت  تهاگن ، ورملق  رد 

.دزاس یم  نشور  ار  یتسه  ِيایاوز  نیرت  کیرات  دریگ و  یم  رب  رد  ار  اه  قفا  مامت  هک  تسا  يدیشروخ  تمان ،

.دزومایب ار  یناشفارون  مسر  تدیپس  یناشیپ  زا  ناهاگرحس  ات  .اه  لگ  يارب  یشاب  يا  هراعتسا  ات  دیرفآ  ار  وت  دنوادخ 

.درک یمن  رواب  یّتح  ار  يا  هناوج  شیور  هک  دوب  يریوک  ام  ياه  مشچ  میدوب و  داب  ریسا  ام 

.دورس یم  ار  ناراب  هک  دوب  يربا  اما  وت  هاگن  رد 

! دیهش يا 

! ییاهنت يداو  رد  رون  درونهر  يا 

.يداتسیا اه  یکیرات  ِتهب  يور  رد  ور  ییانشور ، هب  ور  یشزیخ  رد  زاورپ ، هدامآ  تیاه  لاب  ناگدنرپ ، نانوچ 

وت ِنت  رب  مخز ، هچ  ره  يدرک ، یگدـنز  هزرابم  نادـیم  رد  اه  لاس  دادـتما  رد  یتشذـگ ، نافوت  شتآ و  نایمزا  اـه و  هرارـش  يور  زا 
ِنوخ اب  يا و  هداتـسیا  اپ  رب  درک ، یم  هلاچم  مه  رد  ار  نهآ  هک  ییورین  اب  نانچمه  اما  دیچیپ ؛ وت  هنیـس  رد  درد ، هچ  ره  دز و  هفوکش 

.يدز دنویپ  نامیا  قشع و  ِنارک  یب  ياه  سونایقا  هب  ار  يزوریپ  حتف و  تکاپ ،

.دشخب یم  نارکیب  تعسو  هاگن ، ِکچوک  ییاه  هچیرد  هب  هک  ناراهب  نوچ  تسا  یحور  وت  رد 

.دهد یم  ناشن  ام  هب  ار  اه  نامسآ  زا  نتشذگ  تا ، يرادیاپ  ياه  ماگ  دزیگنا و  یمرب  ار  ون  یهار  تا  هشیدنا 

.يراد شود  رب  ار  تیآ  نیرتهب  داعیم ، هظحل  يارب  وت 
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ياه تسد  ینک و  یم  رادـیب  كاب  یب  ياـه  لد  رد  ار  هدارا  ینیرفآ ، یم  یبـالقنا  ادرف ، هنارک  رد  يوش ، ریزارـس  اـیرد  ره  جوم  رد 
.دنک یم  راومه  ار  جوا  هار  هلصاف  ترابنوخ ،

.يزیرب یتخبشوخ  ياه  ماج  حور ، ره  رد  يراکب و  یگدنشخرد  ياه  هولج  کلپ ، ره  رد  ات  یناوخ  یم  وت 

...دهد یم  یهاوگ  وت  ِنوخ  یکاپ  هب  هک  زور  نآ  تسا ، نشور  يا  هدنیآ  وت  يارب  خیرات ،

یپ نتورف  هبزور  یعابر /  دنچ 

یعابر دنچ 

یپ نتورف  هبزور 

دازآ ياهورسز  امش  لسن  يا 

دایرف ناثراوز  اج  هب  هدنام  يو 

گرزب ناطیش  هب  دیداد  هک  سرد  نیا 

« داغش  » هب متسر »  » ریت داد  هک  تس  یسرد 

* * *

تسا هدرکاپ  رب  هسامح  نیا  هک  وت  نوخ 

تسا هدرک  افوکش  ار  قشع  هک  تس  ینوخ 

دیوگ یم  نخس  تلد  زا  هک  راگنا 

تسا هدرک  او  نهد  تنت  رب  هک  مخز  ره 

* * *

تسا هدیشوپ  نفک  مه  راهب  هک  اجنیا 

تسا هدیشون  نوخ  هنامز  ایرد  ایرد 

خرس هدرک و  هرگ  تسا  یتشم  وچ  هلال ، ره 
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تسا هدییور  ادهش  رازم  كاخ  زک 

* * *

درک اپرب  يا  هزجعم  امش  نامیا 

درک ایرد  ار  هنشت  ریوک  ناماد 
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تسا رگ  هولج  امش  رد  هک  ار  ینافرع 

درک انعم  دوش  یمن  تغل  چیه  اب 

* * *

هداز یقت  هبیط  رامع /  رذوبا و  نیمزرس 

رامع رذوبا و  نیمزرس 

هداز یقت  هبیط 

دزو یم  راد  بت  هنیس  نایم  یهآ 

دزو یم  راوید  رد و  زا  تسا  شتآ  نیا 

! تسا هچملش  نیمادک  تساجک ؟ نیمزرس  نیا 

دزو یم  رامع  رذوبا و  فرط  ره  زا 

تشونرس تسد  زا  هدش  اهر  يربمغیپ 

دزو یم  راد  ره  رس  رب  هنوگ  جّالح 

لهج نیمزرس  نیا  زا  دیاب  مینک  ترجه 

دزو یم  رافک  هلیح  رکم و  هک  یتقو 

دوش یم  رادرم  نفعت  نیمز  الاح 

دزو یم  راتفک  هنهک  موجه  راد 

تسا هتفرگ  رگ  ما  هرجنح  نایم  یضعب 

.دزو یم  راوید  رد و  زا  ...زونه  شتآ 
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نوتیز مخز 

ییاضر هدیمح  تسا /  هدز  هناوج  تدایرف 

تسا هدز  هناوج  تدایرف 

ییاضر هدیمح 

...ادرف تسا و  هدز  هناوج  نوتیز  ِیناتساب  ِناتخرد  رب  تزورید  ياهدایرف  زورما ،

.تمشخ زورما  ناشداقتعا و  زورید  تیاه ؛ تشم  زورما  ناشیاه و  تسد  زورید  وت ؛ زورماو  تناردپ  زورید 

.تیولگ رد  دایرف  تیاه و  تسد  رد  گنس  دنا ؛ هدرک  تبات  یب  تاظحل ، .يا  هتسخ  تکاس ، هشیمه  ات  ياه  هزاورد  رب  نتفوک  زا 

.ار شیوخ  رهش  ار و  شیوخ  ناهراو  .ار  میخژد  ییهایس  نیا  نکشب  .ار  ریگارف  ياوه  نیا  نکشب  تسا ، هدشن  رت  ظیلغ  بش  ات 

.دوارت یم  كاخ  نت  زا  گرم ، يوب  .هثداح  غاد  ياه  نافوت  ییوت و 

، دـننز یم  دایرف  تیاه  مشچ  دـنا ، هتـشاد  او  نتـسیرگ  هب  ار  تناهد  ار .-  تردارب  هزانج  یـشک -  یم  شود  هب  ار  تناج  ياه  هراـپ 
.تسا هتفرگ  رگ  رادازع و  تیولگ 

! کیدزن تا  يدازآ  غیرد ! یب  تا  يدازآ  هنارک 

.يا هتشاذگ  مدق  باوخ ، ساره  یب  ياه  هداج  رب  يا و  هتفرگ  ناشن  ار  بش 

.ار يدازآ  دننز  یم  دایرف  تیاه  هتخای  مامت  تنت و  دنب  دنب  دود ، یم  تیاه  نایرش  رد  هک  ینوخ 
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تیب ییوت و  تا ، هنیس  رد  لامالام  یهودنا  ییوت و  تسا ، هتفرگ  تّدش  وت  رد  هک  ناراب  ییوت و 

.نینچ نیا  يدرد  ییوت و  تسا ؛ هدرک  دنلب  هثاغتسا  هب  اه  نامسآ  يوس  هب  تسد  تیور  هبور  هک  سدقملا 

.ار تا  هتخیر  مهرد  ياهزرم  ینز  یم  دایرف  یشک و  یم  شود  هب  ار  تا  هناخ  ياه  هناریو 

.خیرات دروآ  یمن  بات  ار  تا  یناشیرپ 

روخ رد  هک  تیاـه  مشچ  هدـش و  هتخیگنارب  وـت  رد  هک  یمـشخ  تسکـش ، دـهاوخ  ار  نمیرها  ِباوـخ  ترگج ، زوـس  زا  ياـهدایرف 
.دندازآ یحبص 

یم سدقملا ، تیب  .يراب  یم  تنهیم  هتفرگ  شتآ  رازم  رب  نامسآ -  مشچ  رد  مشچ  يرب -  هانپ  زور  ناماد  هب  ات  بش  زا  يا  هتخیرگ 
اب .تسا  هدز  هناوج  نوتیز  کشخ  ناتخرد  رب  تیاهدایرف  .دروآ  یم  تدای  هب  ار  زور  عولط  سدقملا ، تیب  .هورـش  بش و  رد  دـچیپ 

...وت زورما  تناردپ و  زورید  یناوخ ؛ یم  يدازآ  هتخادگ  ياوجن  نیگهودنا ، یناهد 

نیدلاردب مظاک  دمحم  گنس /  زا  هدیسر  شرازگ  هب 

گنس زا  هدیسر  شرازگ  هب 

نیدلاردب مظاک  دمحم 

دوش و یم  زاغآ  هزات  ندش ، هتخیر  هظحل  زا  نوخ ، ِیگدنز  هک  میا  هدید  دوخ  ياه  مشچ  اب  ام  .میتسه  راگنربخ  کی  ام  زا  مادک  ره 
.دروآ یم  تسد  هب  ار  ام  هرابود  دریگ و  یم  اپ  نیطسلف  دوش ، یم  هتخیر  ینوخ  هک  هظحل  ره 

.میتسه نیطسلف  زبس  درواتسد  تقیقح ، رد  ام 

.هتفرگ ار  اج  همه  شا ، یخرس  ریبکت و  گنابلگ  هک  میونش  یم  ار  نوخ  هحتاف  يادص  اونش : اما  میتسه ؛ گنس  ام 

.تسا هتسشنن  شمان  جارات  ياشامت  هب  نیطسلف  هاگ  چیه  هک  میدهاش  ام 

زا يا  هظحل  چیه  اب  ایفارغج ، نیا  ِيزاتشیپ  گنهرف  تفگ  دنهاوخ  امش  هب  امتح  دیسرپب ، نیطـسلف  رد  دلوتم  ياه  گنـس  مامت  زا  رگا 
.دنک یم  دایرف  ار  يرادیب »  » ِيوهایه نوخ ، زا  يرابیوج  دید  دیهاوخ  .دیآ  یمن  رانک  توکس 
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.دنز یم  اج  رد  تسا و  هدنام  ییادتبا  نانچمه  خیرات ، ِداوس  اما  تسایند ؛ زور  ِنابز  هب  يرادیب  گنهرف  دلج  نیرتون  نیطسلف ،

.دریگب نشج  ار  شیوخ  یگداتسیا  ناهج ، ماب  رب  نیمزرس  نیا  ات  تسا  يا  هلپ  درذگ ، یم  هک  زور  ره 

.میتسرف یم  توعد  ِتراک  امش  يارب  نونکا  مه  زا  ام 

.دزیر یم  ایند  رگید  ياه  گنس  ماک  رد  ار  يزوریپ  دهش  هک  مینیب  یم  ار  هدنیآ  زبس  ناتسد  نونکا ، مه  زا  ام 

.دنا هدنام  زجاع  ردقچ  ام  خساپ  رد  اه  لسلسم  ِنابز 

.تسا رپ  هشیمه  نیطـسلف  ناتـسد  میتسه ، ام  ات   » میا هتفگ  دراد » رابتعا  ایند  نایاپ  ات  ام  يراگدنام  ثیدـح   » میا هتفگ  اه  نآ  هب  اهراب 
« تسام تسد  راختفا ، نیّرز  گرب 

مامت ام  زونه  .دـنوش  یم  باترپ  بصغ ، هیرک  هرهچ  تمـس  هب  ام  یگتـسبمه  زا  ییاه  هولج  .میوش  یم  اج  هب  اج  اهنت  مینام و  یم  ام 
هولج .دنا  هدناوخ  يردارب  دـنویپ  حبـص ،»  » اب هک  میوش  یم  باترپ  یناتـسد  زا  هک  تسام  تاهابم  هیام  نیا  .میا  هدادـن  ناشن  ار  دوخ 

هک مینک  هفاـضا  مه  ار  نیا  .دزیخ  یمرب  رحـس  يوـب  وـس ، نیا  زا  دروـخ و  یم  بش  ِیناـشیپ  هـب  وـس  نآ  رد  اـم  یگتـسبمه  زا  ییاـه 
توافت یب  راگنربخ  کی  ام  .تسا  زیچان  رایسب  دنا ، هتفرگ  باتش  نوخ  يزوریپ و  تمس  هب  هک  ییاه  هیفچ  ربارب  رد  ام  ياه  تداشر 

.تسا نیمزرس  نیا  گرزب  ياه  ییاناوت  زا  يا  هشوگ  اهنت  ام ، زور  ره  ینیرفآ  هسامح  میتسه و  گنج  نتم  رد  .میتسین 

یناما مثیم  لییارسا / ! يوش  دوبان 

! لییارسا يوش  دوبان 

یناما مثیم 

«. تسا هتسب  هنوباب  مدنگ و  ماع  لتق  هب  رمک  یساد /  هب  تسد  ِزییاپ  هچ  تسناد /  یم  داب /  هار  هب  هتفخ  كاشاخ  شاک ! يا  »

.دش دنهاوخ  اه  نابایخ  هار  ّدس  هک  دنتسناد  یم  لحاس  ياه  ناتسلخن  يانعر  دیشر و  ياه  لخن  شاک  يا 

.دش دنهاوخ  ناریو  اهرزودلب ، موجه  اب  هک  دنتسناد  یم  اه  هچیرد  اهراوید و  شاک  يا 
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.تشگ دنهاوخنرب  ابفلا  سالک  هب  هک  دنتسناد  یم  ناشدوب ، هدناشک  هسردم  هب  قوش ، روش و  هک  ناتسبد  ياه  یلوا  لاس  شاک  يا 

لیوحت ار  اه  هزانج  تخیر و  دنهاوخ  نیمز  رب  ار  اه  هدازآ  نوخ  رورت ، ياه  هخوج  ناقفخ  رد  هک  دنتسناد  یم  اهور  هدایپ  شاک  يا 
! داد دنهاوخن 

دنهاوخ شیاه  هعرزم  تراغ  هب  دیدزد و  دـنهاوخ  ار  دوعوم » ضرا   » همانـسانش هک  دنتـسناد  یم  ایفارغج  خـیرات و  ناملعم  شاک  يا 
! تسشن

كدوک وت  .دـنا  هتخود  هنایمرواخ  نهاریپ  رب  هک  یتسه  يروجان  هلـصو  وت  .تسوت  زا  نیطـسلف  ياهدرد  همه  لیئارـسا ! يوش  دوباـن 
! دشارت یم  یخیّرم  ياه  هناهب  هک  یتسه  یمارآان 

؟ يا هتخیر  هچوک  هب  ار  هناخ  بحاص  طاسب  یّقح  هچ  هب 

.تفگ نخس  دوش  یمن  وت  اب 

تیناسنا يوب  رگا  .يدرک  یمن  خـلت  نوتیز ، ياه  غاب  یلاـها  قاذـم  رد  ار  یتسود  نطو  سح  دوب ، رگا  تسین ؛ وت  مارم  رد  تیناـسنا 
! یتسب یمن  رابگر  هب  نابایخ  هشوگ  ار  مولظم  رسپ  ردپ و  يدوب ، هدرب 

يدنازرل یمن  ار  اباب  بآ و  هسردم  نازومآ  شناد  كزان  ياه  لد  تیاه ، کنات  شروی  اب  دوب ، وت  رد  تیناسنا  گر  رگا 

يور یکاخ ، هرایـس  نیا  وت ، دـلوت  اب  هک  لیئارـسا  يوش  دوبان  هّزغ ! راون  و  نیـسای ، رید  ياه  نادـیم  دّالج  رگ ، هجنکـش  يوش  دوباـن 
.تسا هدیدن  شمارآ  شیاسآ و 

.دنارس درد  یب  هغدغد و  یب  زور  کی  ترسح  رد  زونه  تارف ، ات  لین  زا 

.يا هدنارپ  هنارتیدم  مشچ  زا  باوخ 

.تسوت قحبان  ياهراتشک  شوپ  هایس  مه  زونه  هایس ، يایرد 

 ! يرذگ یم  انتعا  یب  هدش ، اضما  ياه  نوناق  زا  هک  هدرک  توهبم  جیگ و  یعفا ، نوچ  ار  وت  تفن  يوب  دیاش 

.دزاون یمن  ار  تیاه  شوگ  هدرپ  اهدیدهت ، اهرادشه و 

.دمهف یمن  چیه  تسا و  هدش  گنس  رگید  وت  بلق 
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.دش یهاوخ  لیسف  هدروخاپ ، ِكاخ  اهراورخ  ریز  زین  وت  هک  درذگ  یمن  يرید  .دنا  هتشاد  مه  دومث  داع و  ار  وت  جالعال  يرامیب 

.دش یهاوخ  دومث  داع و  زین  وت  هک  درذگ  یمن  يرید 

! لیئارسا يوش  دوبان 

یقلاخ یلع  گنس /  ياه  هراپ  نیمه  اب 

گنس ياه  هراپ  نیمه  اب 

یقلاخ یلع 

.دروخ دهاوخ  مقر  شتآ  رد  وت  هضافتنا  زورما  نک ؛ شتآ  هراپ  هراپ  ار  دیشروخ 

.دش دهاوخ  رتسکاخ  تدایرف  ياه  هلعش  رد  مصخ ، دوش و  یم  تمشخ  نیشتآ  ياه  هراپ  نیرق  وت  ناتسد  زورما 

گنر رـسالاب ، هریت  نامـسآ  رد  ار  تنیمزرـس  دیـشروخ  وت  یـسیون و  یم  ون  زا  ار  تشونرـس  وت  .ینز  یم  مقر  ار  تریدـقت  وت  زورما 
.یشخب یم  ینشور 

.تمدرم ناهد  رب  هدیکشخ  يادرف  همه  نیا  زا  يا  هدش  هتسخ  هک  دهد  یم  ناشن  تنامشچ 

وت يوربآ  يزور  هک  نوتیز  ناتخرد  ندیکشخ  زا  يا  هتسخ  .تنیمز  رب  هدییور  رادراخ  ياه  میس  یمرـش  یب  ضرعت و  زا  يا  هتـسخ 
.دنا هدوب 

تسا تخس  الویه  ياهدگل  ریز  یگدنز 

تسا تخس  یصقالادجسم  طسو  ناطیش  صقر 

.دندیرب لاب  تیاه  تشد  رد  ار  روسج  رتوبک  ره  دنا و  هدرک  ناشافخ  نالوج  هصرع  ار  تنامسآ  .دندرک  نوخ  همشچ  ار  وت  نامشچ 
هلچلچ يادص  هن  ار  تا  حبـص  .دندناوخ  دزد  بصاغ و  تا  هناخ  رد  ار  وت  دنا و  هدرک  فذح  ناهج  ياه  هشقن  زا  ار  تنیمزرـس  مان 

رب تیاهزورآ  .تسا  راجفنا  شرغ  يادص  تساه  لاس  تناکدوک ، ییالال  .دیوگ  یم  شاب  رادـیب  تیانج ، دـتمم  ياهرابگر  هک  اه ،
.تسا هدنام  اج  تزورید  هناخ  زا  هدنام  یقاب  ياهراوید 

.دنک روطخ  وت  رد  نشور ، ییادرف  تینهذ  ادابم  ات  دنا  هدز  یهابت  گنر  ار  تراگزور 
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رابتعا هب  تشذگ و  هک  ینامز  رد  تیاه  تشد  نیرفآ  توارط  ياه  هفوکش  هب  يراد  شوخ  لد  ات  دنا  هتشاذگ  اهنت  تزورید  اب  ار  وت 
.رود يا  هتشذگ  رد  تروشک  مان  شزرا  و 

.تسد زا  رود  يا  هرطاخ  اهنت  زورما  دندوب و  يرتشگنا  ياهدرمز  يراگزور  وت  نیمزرس  ياه  نوتیز 

.درک ندنام  دصق  تا  هناخ  رد  ناتسمز  درک و  بورغ  باتفآ  .دیپت  تنامسآ  دش و  هریت  تناهج  هک  يدوب  تا  هناخ  رد  وت 

.يا هدمآ  زاوشیپ  هب  ار  گرم  ییوگب  هک  ینک  یم  هقلح  هنوگ  نآ  ندرگ ، رب  ار  تا  هیفچ 

ارس .ینک  یم  دازآ  نیطسلف  هدید  نالوج  ياضف  رد  شخرذآ  نوچ  ار  تدایرف  یتقو  تسین ؛ ییاج  تشونرـس  نیا  یهایـس  رد  ار  وت 
.يور یم  هناشن  ار  تملظ  ياه  هقیقش  يوش و  یم  هشام  اپ 

نایرـش یتقو  يراپـسب ، كاخ  هب  یگراوآ  رداچ  رانک  هچغاب  رد  تا ، یکدوک  کسورع  هارمه  ار  تیاهزورآ  هک  یتسین  راوازـس  وت 
دوش و یم  اپیلچ  ترغال  تماق  رب  داب ، زونه  .دنراشف  یم  گنس  هنیس  رب  ار  مشخ  تا  هدیچیپ  ناتـشگنا  تسا و  زیربل  تریغ  زا  تیاه 
؛ دیـشروخ ياه  هراپ  اـب  اـی  گنـس  ياـه  هراـپ  اـب  ییآ  یم  گـنج  هب  هک  هاـگ  نآ  میـسن ؛ ياـپ  هباـپ  دـیآ  یم  رد  صقر  هب  تا  هیفچ 

.تسا هدش  هدیدزد  تنیمزرس  نامسآ  زا  تساه  لاس  هک  يدیشروخ 

یناما مثیم  مسیون /  یم  وت  يارب 

مسیون یم  وت  يارب 

یناما مثیم 

.تسا یمخز  مه  زونه  لاس ، ياه  لاس  زا  سپ  تیاه  تسد  هک  وت  يارب 

.تسا هدشن  کشخ  کشا  زا  تیاه  مشچ  هک  وت  يارب 

! دننز یم  ریت  اب  ار  تیاه  مدق  هیاس ، هب  هیاس  هک  وت  يارب 

....مسیون یم  وت  يارب  تا ، ییاهنت  وت و  يارب 

؟ یک ات  توکس  يزور ؛ دنزب  دایرف  ار  هدش  هنهک  ياه  هدقع  نیا  دیاب  یسک 

ربا رابگر  ریز  ياه  کشجنگ  سیخ  ياه  لاب  دز ؟ دهاوخ  دایرف  ار  درد  یسک  هچ  .تسا  هتـشذگ  ندرمـش  دح  زا  نوتیز  ياه  مخز 
.تسیرگ دیاب  ار 

.یعمج هتسد  ياهروگ  رد  دننک ، یم  لاچ  یکی  یکی  ار  لیباه  نادنزرف  لیباق ، هلیبق 
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.دنا هدنازوس  ار  اهرگنس 
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؟ دنا یندش  كاپ  مه  اه  همانسانش  رگم  یلو  دنیوش »؛ یم  ار  مخز  دنیوش ؛ یم  ار  هساک  »

!؟ تسا یندش  كاپ  مه  اه  بلق  يور  هتشون  قشم  هایسرگم 

.اهوناز رب  اهوزاب ، رب  دنا  هتسب  ریجنز  ضرتعم ؛ ياه  نابز  رب  دنا  هتسب  هرادق 

؟ دز دهاوخ  دایرف  ار  ملظ  یسک  هچ 

؟ دینش دهاوخ  ار  رورغ  ياه  همکچ  ریز  مولظم »  » ياه هدند  ندش  هتسکش  یسک  هچ 

؟ دیسر دهاوخ  اه  هتوب  لگ  دایرف  هب  یسک  هچ 

! دننیبب هک  دنراد  مشچ  هن  دننیب ، یم  هن  تسا ؛ هدوبر  یتسم  شوخ  باوخ  ار  اهدالج 

! دنونشب هک  دنراد  شوگ  هن  دنونش ، یم  هن 

.دنا هدرب  دای  زا  مه  ار  دوخ  ندوب » ناسنا  ، » اهدالج

؛ تسین ناسنا  راتشک  نوناق ، دیراتشک ! حالـس  هب  حلـسم  هک  یناسک  يا  : » دز دهاوخ  دایرف  یـسک  هچ  تساخ ؟ دهاوخ  رب  یـسک  هچ 
.درب یمن  دای  زا  ار  زیچ  چیه  ملاع ، نادجو  تسین .» ناسنا  نوناق  راتشک ،

.درب یمن  دای  زا  ار  اه  هدش  نامناخ  یب  يردپ  کلم  هنالداعان  میسقت  ملاع ، نادجو 

ندـیچ راـگزور  .تسا  هتفرگ  دود  ار  یلقیـص  ياـه  هنیآ  .اـه  هنیـس  يور  دـنراکب  هلولگ  اـت  دـنخرچ  یم  رهـش  رد  زوـنه  اـه  کـنات 
.اه هدنرپ  زا  دنریگب  مه  ار  زاورپ  لایخ  ات  تساهرپ !

لاسنهک دنک  يوقاچ  یه  : » دز دهاوخ  دایرف  یسک  هچ  دیایب ؟ مشخ  هب  هک  تسیک 

رپ همه  نیا  ناراب  ریز 

درک یهاوخ  ناهنپ  ار  هدنرپ  دنچ  يولگ  در 

ار زییاپ  نآ  زا  هدنامزاب  نارتوبک  مامت  یناوت  یمن  دبا  ات  هک  وت 

!« ینک هرهلد  هناد و  زومآ  تسد 

رد هناش  ات  هک  دهاوخ  یم  هچ  اه  ناسنا  ناج  زا  تیانج  زیت  لاگنچ  دنا ؟ هتخادنا  نزور  یب  ياه  هبلک  ناج  هب  ارچ  ار  اهرزودـلب  هغیت 
یک ات  تیلـست  هایـس  ياه  هچراپ  دزرلب ؟ دیاب  یک  ات  ناردام  لد  دوش ؟ هتفـشآ  دـیاب  هک  ات  ناکوک  باوخ  تسا ؟ هتفر  ورف  ناشیولگ 
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؟ اهراوید يور  دنامب  دیاب 
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هدـش مگ  اه  هناسر  تاغیلبت  يوهایه  رد  تیاه  فرح  هک  وت  يارب  تسا ، هدـش  رتشیب  اـه  هراتـس  زا  تیاـهدرد  هک  وت  يارب  وت ، يارب 
 . ...مسیون یم  وت  يارب  تسا ؛

نابز شوخ  هیطع  سدقم / 

سدقم

نابز شوخ  هیطع 

غالک راق  راق  مب  يادص  هک  ییاج  .تسکـش  یمن  ار  رانا  تخرد  درت  هخاش  زگره ، زییاپ  هنایزات  هک  ینیمزرـس  تسا ؛ نیطـسلف  اجنیا 
.دش یم  مگ  حبص  ياه  کشجنگ  كزان  ریز و  زاوآ  رد  هدرسفا ، ياه 

درک و سح  ار  راـهب  ضبن  شا ، هدز  مغ  ياـه  هچوک  رد  ناوت  یم  تسا  زونه  هک  مه  زونه  زبـس و  دوب و  زبـس  نوتیز ؛ دوب و  نوـتیز 
.نوتیز لخن و  نیمزرس  تسا ؛ نم  نیمزرس  اجنیا  .دناوخ  ناردام  راودیما  هاگن  زا  ار  نوتیز  زبس  هناسفا 

! نیطسلف

ياه لعف  ردـصم  هشیمه  وت  دروآ و  یم  ناغمرا  هب  نامیارب  ار  باتفآ  فرب و  هک  تسوت  ياـه  هدـنخ  ریـسمرگ  اـه و  هیرگ  ریـسدرس 
.تسا هدرک  هتفشآ  ار  تا  شمارآ  بیجن  بسا  دنلب  لای  هناوید ، داب  اهزور  نیا  دنچ ، ره  دوب ؛ یهاوخ  بوخ 

هدش رتسکاخ  ياه  ناشکهک  قامعا ، زا  دیشروخ  يزور  .مور  یم  یهایس  گنج  هب  مربارب ، رد  یغارچ  متسد و  رد  یغارچ  نم  و  ... 
.درک دهاوخ  نشور  ار 

! ملد رد  یغارچ  متسد و  رد  یغارچ  اب  مزیخ ؛ یم  رب  نم  و 

«. مزاسب یتیدبا  وت  زا  ات  مراذگ  یم  تا  هنیآ  ربارب  رد  يا  هنیآ  »

! سدقم هنادواج  نیمزرس  يا 
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نامز هچیرد  زا 

يدعس لجا  خیش  تشادگرزب  زور 

هراشا

هعمج

تشهبیدرا 1385  1

لوالا 1427 عیبر   22

Apr.21.2006

يدمحم سابع  ررکم /  دنق 

ررکم دنق 

يدمحم سابع 

.دتسیا یم  رورس  هب  یناهج  دنیآ و  یم  صقر  هب  تاملک  ییاشگ ، یم  هک  ناهد 

.تسا هدرک  حتف  ار  ایند  ياه  هلق  اهداب ، همه  زا  رت  شیپ  تمان ، هزاوآ  .دزیر  یم  هناقشاع  تاملک  تناتشگنا ، زا 

.دنشک یم  ار  وت  ندید  راظتنا  ...و  نیچ  ام  نیچ و  دنه و  هینوق و  دادغب و  ات  خلب ، ات  زاریش  زا 

، دننک یم  يزاوآ  مه  وت  اب  اه  گنس  ینک ، یم  رعاش  ار  ترفـسمه  ياه  هداج  یناوخ و  یم  رعـش  .تسا  هتـشادرب  ار  ایند  رعـش ، يوب 
.دننک یم  رب  زا  ار  تیاهرعش  تیب  هب  تیب  اه ، تخرد  دنوش و  یم  تمالک  مه  اه  هدنرپ 

هتشاذگ اج  هب  يدبا  يراگدای  ات  ینک  یم  مهارف  ار  قشع  زا  یناتـسوب  ینک و  یم  ناتـسلگ  ار  ناهج  تیاه ، تیاکح  زا  یناتـسلگ  اب 
.ام یهت  هشیمه  ياه  تسد  يارب  یشاب 
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«. تسوزرآ مناوارف  دنق  هک  بل  ياشگب  « ؛ اه مایپ  نیرت  نیریش  تیاهدنپ  تسا و  رحس  تمالک 

.يا هدش  اه  يولوم  سمش  هک  ینیریش  ردقنآ 

یمدآ نم  « ؛ دهد یم  ار  بونج  ياهرکشین  يوب  تنانخـس  .رطعم  ياه  لگ  زا  یغاب  تزیگنا ، برط  رثن  تسا و  ررکم  دنق  تتایلزغ ،
« .ینهد رکش  نیدب  مدینشن 

.دمآ دهاوخ  وت  مان  اب  هشیمه  هک  یمان  يا ، هدرپس  ناهج  ياه  هظفاح  هب  ار  زاریش 

هک ار  ییاه  هداج  يوش  رفاسم  ات  يزیمآ  یم  راهب  اب  ار  تیاه  سفن  .تسا  هتـشادرب  ار  زاریـش  ياهراهب  تسم ، ياه  جـنران  راهب  يوب 
.دنا هدنام  تراظتنا  مشچ 

ار قشع  ییایند  هک  يا  هنیـس  هدیچیپ و  دوخ  رد  ار  تعانق  هک  يا  هچقب  دـهد ، یم  رفـس  يوب  هشیمه  هک  ییاه  شفک  اب  یتفا  یم  هار 
.درب یم  تاغوس  زاریش  زا 

يارب هک  ار  شا  یگشیمه  ياه  هروشلد  ار ، شیاه  هروشلد  تسناوتن  هاگ  چیه  هک  زاریش  لثم  دنراد ؛ رفس  هروشلد  هشیمه  اه  تخرد 
.دنک ناهنپ  خرس ، ياه  لگ  مامت  اه و  هنیآ  زا  نامسآ ، زا  شدوخ ، زا  دراد ، شرفس  رد  هشیمه  رفاسم 

ياه لزغ  مه  باوخ  رد  یتح  دنا ؛  هدرک  رب  زا  ار  تتایلزغ  مامت  دناوت ؛ زا  یلزغ  ندناوخ  لاح  رد  هشیمه  یهام ، ضوح  ياه  یهام 
.دننک یم  همزمز  ار  وت 

ار یغاد  ناتـسبات  چیه  هک  دوش  یم  کنخ  ردـقنآ  دوش ؛ یم  کنخ  وت  لزغ  ياه  هناقـشاع  زا  هک  تساه  لاس  مه  ضوح  ناور  بآ 
.درادن دای  هب 

لالز بآ  رب  کچوک ، ياه  جوم  اب  اه و  یهام  ناهد  زا  دوش  یم  بابح  وت  ياهرعش  تیب  تیب  میور ، یم  یهام  ضوح  رانک  هاگره 
.دصقر یم  هچضوح 

ریز ات  ضوح ، ناور  هشیمه  بآ  ياکنخ  نوچمه  یـشوخ  ساسحا  هک  نانچنآ  دنا ؛ هتفرگ  رعـش  يوب  مه  ضوح  ياه  گنـس  یتح 
: تیب هب  تیب  مینک  یم  رارکت  اه  یهام  اب  ار  وت  ياه  لزغ  مه  ام  رایتخا ، یب  دود و  یم  نامتسوپ 

«. ...یتسشن ملد  رد  وت  هک  مدوبن ، نم  زونه  هک  یتسم  رامخ  نیا  زا  رس  مرادن  رب  رمع  همه  »
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ییاضر هدیمح  يوارت /  یم  زاریش  هنارت  رد  وت 

يوارت یم  زاریش  هنارت  رد  وت 

ییاضر هدیمح 

ار تناما  یب  درد  ناوخب  رهش  شوگ  هب 

ار تناهگان  روش  تا ، هتخوس  توکس 

هب ور  ار  تنامـشچ  نامد ، هدـیپس  رد  هدیـشک  سفن  تسین ؛ يراـک  كاـخ  تملظ  اـب  ار  وت  .يا  هدـش  هریخ  زور  نامـشچ  رد  فاـص 
.يا هدوشگ  ینشور 

.نم تسدارف  رد  دنلبرس  يا  هداتسیا  تدوخ و  تسدرود  رد  يا  هتخیرورف 

.تدنواک یم  تاملک ،

رادم رب  .ینک  یم  سح  شیوخ  ياه  هنوگ  رب  ار  رعـش  میـسن  .يا  هدرک  اهر  كاخ  ياج  ياج  رد  ار  تیادص  يدرگ ، یم  رون  لابند 
، قشع رطـس  هب  رطـس  اروت  هنارت ، لزغ  لزغ  ار  وت  ناتـسوب ،»  » زا يرطع  ار  وت  ناتـسلگ »  » زا يا  همـش  ار  وت  .يا  هتفرگ  باتـش  ندورس 

.تسا هدورس 

.تسا هتشغآ  ار  میاوه  تدنمقوش ، ياوجن  يا و  هداتسیا 

.يا هدیشک  شوغآ  رد  هناقشاع  ار  تاملک  يا و  هداتسیا 

.راشرس قیقر ، هوکش ، رپ  يوش  یم  رعش  ییوگ و  یم  رعش 

.ار ناجیه  هژاو  هژاو  یناوخ  یم  منابل  رب  هک  ییوت  نیا 

هدرب هانپ  .دهد  یم  ناکت  تسد  نامیارب  شیارـس ، ياه  هرجنپ  تشپ  زا  هزاوآرپ  تمان  خیرات ، يال  هبال  زا  تساه  لاس  هک  ییوت  نیا 
.تسا هدرک  شیوخ  یب  ار  وت  ندیسر  تاحفص ، هب 

 - دیشروخ ات  وت -  ات  تسین  ندز  لاب  ناوت 

ار تنامسآ  يادنلب  رون ، تمس  هب 

.تسا هدرک  راشرس  وت  هوکش  ار  زاریش 

.دننک یمن  اهر  ار  تناماد  تاملک ، يرذگ و  یم  ناباتش 
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.تسین تمالک  یناور  یپ  زا  ندیود  يارای  ار  مناوناز  يرذگ و  یم  ناباتش 

.يوش یم  همزمز  قیاقد  ناهد  رب  تیب  تیب  زونه  اما  یتسین ؛ .تسا  هتشذگ  ترس  زا  يراج ، يا  هناخدور  نوچ  نامز 

.تسا كاخ  ياه  یبوشآ  لد  هاگ  هیکت  تمالک  اما  یتسین ؛

.يوش یم  اوجن  تتاملک  يال  هبال  زا  هشیمه ، زا  رت  هدنز  اما  یتسین ؛
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.یتسین وت  دنز و  یم  هناوج  تمالک  راسخاش  رب  راهب  رازه  دخرچ ، یم  تناهد  رادم  رب  هراتس  رازه 

.تمناوخ یم  یناوخ و  یم  هشیمه  زا  رت  هدنز  تیب ، ره  اب 

زاب يوارت  یم  زاریش  هنارت  رد  وت 

ار تناهگان  روش  ناوخب  رهش  شوگب 

نیدلاردب مظاکدمحم  قشع /  كاپ  كاخ  نکاس 

قشع كاپ  كاخ  نکاس 

نیدلاردب مظاکدمحم 

.دشک یم  ریوصت  هب  ار  اه  « ناتسوب  » نیرت نایب  لباق  ریغ  .دراذگ  یم  راهب  تاقوا ، ناتسد  رد  مالک و  يوس  نآ  زا  دیآ  یم  یسک 

.دهد یم  ناشن  ار  اه  « ناتسلگ  » هرهچ نیرتابیز 

.دنرب یم  اه  هرهب  ناگفیش ، هک  دسر  یم  حور  زا  یتاشوارت  هب  رگج ، نوخ  قشع و  ياتسار  رد 

.دنز یم  قشع  گنر  هداتفا ، نامسآ  ناسنا و  نیب  هک  ییاه  هلصاف  هب  دیآ و  یم 

.دناسر یم  یگتخپ  دصقم  هب  رفس ، دتمم  طخ  يور  ار  درخ 

ات دنک  یم  رجاهم  ياهداب  رفسمه  ار  نآ  دهد و  یم  اج  شیاهرفـس  نادمچ  رد  تسوا ، راعـشا  نامه  هک  ار  قشع  ییابیز  دیآ و  یم 
.دشاب هدرک  رطعم  ار  طاقن  همه 

.دروخ یم  مشچ  هب  ییالاک  ره  ایند ، رازاب  رد 

.يرهش زا  يا ، هطقن  زا  دنریگ ؛ یم  ییاج  زا  رابتعا  مادک ، ره 

: تسا ناتسلگ » ناتسوب و   » رهش زا  اما  نخس  يالاک 

دزیخ یندعم  یعاتم ز  ره  »

« زاریش زا  يدعس  رصم و  زا  رکش 

نایع ینیریـش  يدعـس ، ياهرنه  نایب ، چیه  یب  دنیب  یم  دـناشچ و  یم  رکـش  لد ، ماک  هب  دـنز ، یم  شراثآ  راید  هب  يرـس  هک  یـسک 
.دنتسه
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يدعس نکم  يروآ  نابز  رایب و  رنه  »

« منیریش هک  رکش  دیوگب  تسا  تجاح  هچ 

هنوگ هک  تسا  نیا  .دنک  یم  لالز  بآ ، لکش  نیرتهب  هب  ار  اه  لد  دزاس و  یم  نخس  زا  يا  هنیجنگ  نورد ، ياه  تیاکح  زوس  اب  وا 
.تسا بدا  لها  ياه  هسوب  زا  غاد  ناتسوب ، ناتسلگ و  ياه 
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.تسوا دای  يوب  زا  راوتسا  هشیمه  تغالب ، تحاصف و  باتک  هزاریش  تسا و  زاریش  هیامرس  يدعس ،

ار اه  مشچ  هک  وا  زردنا  ياهراشبآ  زا  تسا  رپ  يدعس ، ياه  تیاکح  زبسرس  ياه  هپت  زا  تسا  رپ  زاریش ،

: دزاون یم 

یقبط لگ  تدیآ ز  راک  هچ  هب  »

« یقرو ربب  نم  ناتسلگ  زا 

اه هزاـت  زا  دـهاوخ  یم  دوش و  یم  ناوج  لد ، ناـهگان  دوـش ؛ یم  ناـسنا  ریگ  نماد  اـبیز ، یقـشع  وا ، لزغ  ياـه  ناتـسب  رد  جرفت  زا 
.دنیچ رب  هشوخ 

رد زونه  يدعـس ، .دیوگ  یم  راگدرک  تفرعم  زا  دریگ ؛ یم  فیرـش  ياه  تیاور  اه و  هیآ  زا  ار  شملق  قنور  غورف و  مامت  يدـعس ،
: دنز یم  مدق  قشع  هطوحم 

مقشع كاپ  كاخ  نکاس  نم  »

« تشگرب راید  نیا  زا  مناوتن 

.دنکارپ یم  قشع  زوسناج ، ياه  هظحل  رد  هداتفا ، شراعشا  هب  تیدبا  هیاس  هک  يدعس 

.دیوبب ار  وا  ياه  باتک  تسا  یفاک  درادن ، يا  هنایم  تسا و  هناگیب  قشع  اب  سک  ره 

قشع يوب  یتقو  تسا  هدینشن  هک  ره  »

« يوبب نم  كاخ  يآ و  زاریش  هب  وگ 

، باتهم رتفد  رد  وا  .تسا  شیاه  لزغ  هناش  رب  قشع ، نیرت  هنیآ  تسد  تسا و  هدـش  قشع  هلان  مه  اه ، عمـش  نیرت  هناورپ  اب  يدـعس ،
: دنز یم  دایرف  اما  همه  نیا  اب  دراب ؛ یم  راد  مخز  نیگهودنا و  ار  شا  یگدادلد  ياه  هنابش 

تسا رت  شوخ  یتسردنت  زا  قشع ، درد 

: دنیشن یم  همزمز  هب  دوخ  اب  دناوخ و  یم  يدعس  زا  قشع ، هشیمه 

(1)« داب ریخ  ترادبآ  ياه  تفگ  نآ  ایدعس ! »

یجنپ هجیدخ  یقرو /  ربب  نم  ناتسلگ  زا 
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یقرو ربب  نم  ناتسلگ  زا 

یجنپ هجیدخ 

هب اپ  نت ، يرارکت  يراویدراهچ  هطاحا  زا  هتـسخ  جـنران ، ياه  هفوکـش  زیگنا  لد  رطع  زا  راشرـس  هنارعاش ، ياه  هسلخ  رد  هدـش  اهر 
.مناج يوبس  رد  يزیرب  یناحور  یطخ  ات  ما ، هدروآ  هانپ  وت  ناتسلگ »  » هناراهب شوغآ  هب  لد ، ياپ 
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هدیشک رس  رب  ار  وتدای  ناینرپ  اه ، نرق  .منم  هک  ینم »  » نیا زا  ینک  میادج  هاتوک ، دنچ  ره  يا  هظحل  يارب  تمالک و  روهط  بارـش  زا 
.دنا

.ررکم لاس  دصتفه  یخرچ ، یم  راصعا  هظفاح  رد  وت 

نیا هشوگ  هشوگ  رد  يوش  یم  رـشتنم  زور ، هب  زور  تسا و  يراـج  ناراـگزور  ياوـه  رد  لایـس ، نشور و  تروـضح ، روانـش  رطع 
.كاخ

هژاو هجهل  اب  .مزومآ  یم  بدا  مخرچ و  یم  ایند ، رود  تیاهرفس ، ياپ  هباپ  .وت  لالز  فاص و  ياوه  رد  اه  نرق  مشک ، یم  سفن  نم 
.منز یم  فرح  تیاه 

.دناوخارف هناقشاع  یعامس  هب  ار  وت  تارذ  تخیگنارب و  يروش  هنامز ، ياه  هتخایرد  تمالک ، نوسفا  زاریش ، زا  يدیشک  دق 

.تانئاک رد  تسا  يراج  دیحوت ، وت ، سوماق  رد  .دیاشگ  یم  حیبست  هب  بل  یتسه ، وت ، سوماق  رد 

.ار ایند  دزومآ ، یم  تفرعم  هجهل ، رازه  هب  تقلخ و  هدوشگ  ناهد  وت ، سوماق  رد 

.اه سگرن  نابز  زا  ینز  یم  فرح  وت 

.دنزو یم  تیاهزاوآ  و  بدا »  » هلق نیرت  ینتفاین  تسد  عافترا  رب  يا  هداتسیا  اهداشمش ، اهزان و  ورس  هویش  هب 

! مونشن تاملک  ناهد  زا  ار  تمان  هک  تسین  يزور 

، دلاب یم  .تملق  راس  هیاس  رد  زونه  بدا ،»  » خیرات

.دنیآ یم  دجو  هب  تناتسوب »  » زیر هفوکش  ياه  تشد  رد  ساسحا ، ناوهآ  زونه 

.دناوخارف هنافراع  یعامس  هب  ات  اه  هژاو  تماق  رب  يا  هدناشوپ  لزغت  يادر 

.ار میاه  هظحل 

.یشیوخ یب  یگنادواج  ات  درب  یم  میقتسم  تناتسوب »  » نشور ياه  هداج  زا  هتفرگ و  ار  محور  تسد  تا ؛ ینامسآ  تاملک  هبذج 

« ملق  » هزجعم هب  نم ، لد  ییاهنت  تعسو  هب  شمارآ -  يراگتسر و  هب  ور  ییاشگ  یم  يرد  ناتسوب ،»  » زا یلصف  ره  رد 

.یناسر یم  شیاسآ  لزنم  رس  هب  ار  ما  یلاح  ناشیرپ  يزاس و  یم  هلضاف » هنیدم   » نم یگدیروش  يایفارغج  رد  تاملک ، تسادق  زا 
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! زاریش هدیروش 

! رشب حور  اب  تیاه  هژاو  زاجعا  دنک  یم  هچ 

یـشخبب ناماس  یناشوپب و  دوهـش  نهاریپ  ار  اه  هژاو  نت  یناحور ، هناقـشاع  ياه  همغن  هب  ات  تنابل  رب  دصقر  یم  هک  تسا  قشع  و  ... 
...ار هتفر  ورف  توخر  رد  ياه  هشیدنا  یناوخب  اشامت  هب  قاتشم و  ناگدید  لباقم  زا  يرادرب  باجح  ار و  تاملک  ینیمز  ياغوغ 

یقبط لگ  تدیآ ز  راک  هچ  هب  »

« یقرو ربب  نم  ناتسلگ  زا 

ار دوهـش  فشک و  ...یمیکح  نابز  زا  هاگ  یلفط ، تبیه  رد  هاگ  نم ؛ رب  دـیامن  یم  كولـس  هار  هک  تسوت  تاـملک  نشور  سوناـف 
.دوش هدوشگ  حیبست  هب  تسه ، هک  هچ  ره  نابز  ات  يزیمآ  یم  مهرد 

.میاه هتخای  هنافراع ، يدوهش  زا  دوش  یم  رپ  و  تناتسلگ »  » زا مناوخ  یم  تفرعم  قرو  قرو 

.ار گرب  نابز  ممهف  یم  قشع و  زا  دوش  یمزیربل 

.ار ادخ  منیشن  یم  حیبست  هب 

ار ناسنا  رون ، زا  ییالوش  رد  رود ، ياه  هلق  زارفرب  نینچنیا  وت  یتقو  تسوت ، شومارفان  هرطاخ  زا  راشرس  اه ، نرق  هظفاح  يدعس ! هآ ،
و بدا »  » لیدب یب  هدازهاش  یمزب ، ره  رد  یتفرعم و  ماج  یقاس  ریذپان ، یگتسخ  لاس ، دصتفه  یتقو  قشع ، ینابرهم و  هب  یناوخ  یم 

 . ...يزیخ یمرب  زاریش ، زا  زونه 

، سیراپ ات  زاریش  زا  سلبارط ، ات  زاریـش  زا  یخرچ ؛ یم  ار  ناهج  قشع ، هداج  رد  اپ  هنافراع ، یکولـس  رد  يوش و  یم  رارکت  زور  ره 
.كرویوین ات  زاریش  زا 

یم رپ  تفرعم ، بارـش  زا  ار ، نافرع  ناگنـشت  ناج  يوبـس  يدرگ و  یم  یخرچ و  یم  زونه  وگ  یـسراپ  نخـس  نیریـش  يدعـس  وت ،
.يزاس

یناما مثیم  وگب / ! لزغ 

! وگب لزغ 

یناما مثیم 

.تسوت مان  هب  لزغ  همانسانش 
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یقـشع ياه  هفوکـش  هاگهانپ  دنا ، هدرکن  ساسحا  یـشزاون  تسد  هک  يا  هدرمژپ  ياه  لگ  نابغاب  يا ، هدرم  ياه  لزغ  ياحیـسم  وت 
! يذغاک ياه  لگ  رصع  رد 
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.رعش نامتخاس  رد  يدنسپلد  ياه  هیفاق  رامعم 

! دزیخ یم  رب  نزو  دنیشن و  یم  هلمج  دصقر ، یم  وت  ملق  يوپاکت  اب  هملک ،

.تمکح رد  ینادیم  راد  لعشم  رعش و  رد  يا  هداتسیا  سراپ  خیرات  داکچ  رب 

.دنک یم  زاجعا  تیاه  يونثم  یقیسوم  هک  دنا  هدیمد  وت  رد  ریمازم ، حور 

.تساجرباپ زونه  هک  يا  هتشارفارب  ینابیاس  وت  رود ، ياه  هرطاخ  روآ  دای  تسا و  نازوس  تیاه  هدورس  گوس  رارش  هک  وگب  لزغ 

زونه دنک  یم  ریخست  ار  اه  مشچ  هک  تا  هداس  ياه  لزغ  رد  تسا  قشع  يرارق  یب  ثیدح 

دیآ قشع  يوب  زاریش  يدعس  كاخ  «ز 

« ییوب شرگ  يو  گرم  زا  سپ  لاس  رازه 

.اه تسدرود  يوس  هب  زونه  دزیگنا  یمرب  ار  هتسخلد  نانیشن  هشوگ  هک  تسا  هدومیپ  ار  جوا  ات  یهاگندادتما  تیاه ، مشچ 

! هتسکش ياه  لد  تیاور  تا ، هتسکش  يادص  تسا و  نامیلس  غرم  همزمز  تا ، ییاون  یب  ياون  هک  وگب  لزغ 

: دزاون یم  زونه  رود ، ياه  نرق  سپ  زا  تیاه و  لزغ  زا  دراب  یم  قشع  درد  هک  وگب  لزغ 

تسوا زا  مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهج  هب  »

« تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقشاع 

.دیجنس ناوت  یمن  یگداس  هب  ار  وت  ياه  مشچ  رایع  دنیشن ، یم  لد  رب  هک  تسا  لد  سنج  زا  تسین ؛ فرح  سنج  زا  وت  ياه  فرح 

.يا هتفرگ  اج  اه  هحفص  نیبانیب  يا و  هتفرگ  اپ  اه  هنیس  رد 

.يا هناسفا  نیمزرس  نیا  يایفارغج  خیرات و  هراصع  یناریا ، تایبدا  يوربآ  وت 

.دنیشنب لزغ  رد  رطس  هب  رطس  تا ، هدروخ  لقیص  ياه  هژاو  ددنبب و  شقن  ذغاک  رب  تا  هدروخن  تسد  ياهریوصت  هک  وگب  لزغ 

باتک همه  لاثم  دهاش  يا  هدش  .تسا  هتشاداو  میلست  هب  ار  رعش  ياه  بلاق  وت ، غوبن  .يا  هدروآرد  هزل  هب  ار  یبدا  ياه  تفص  نوتس 
.نایب یناعم و  ياه 

! دوش یمن  لزغ  وت ، یب  لزغ  هک  وگب  لزغ 
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.دریگب اپ  ات  تسا  دنمزاین  وت  قشاع  ياه  مشچ  هب 

! تسایند ناقشاع  زومآ  لزغ  قشع ، تسا و  لزغ  ایند  ناقشاع  مالک  هک  وگب  لزغ 
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تخومآ يربلد  یخوش و  همه  تملعم  »

تخومآ يرگمتس  افج و  زان و  باقع و 

دندوب نید  ناملاع  نم  هلیبق  همه 

« تخومآ يرعاش  وت  قشع  ملعم  ارم 

يدمص لضفلاوبا  دیس  تشهب /  تشه 

تشهب تشه 

يدمص لضفلاوبا  دیس 

مدش رد  هب  دوخ  زا  نم  يدمآرد و  رد  زا 

مدش رگد  ناهج  هب  ناهج  نیزا  یتفگ 

هک نوگانوگ  ياه  هایگ  اه و  لگ  ناتخرد و  اب  یلگنج  يا ؛ هتشاذگ  اپ  تشهب  تشه  هب  ییوگ  ییاشگ ، یم  هک  ار  يدعـس  ناتـسلگ 
هک هک  هنوگنآ  شناتسلگ ؛ ياوه  رد  یـشک  یم  سفن  ناج  قمع  زا  .تسا  هدش  میـسقت  لصف ، راهچ  نایم  یتسرد  هب  شا  یگنراگنر 

.يراذگ یم  ساپس  ار  يادخ  یمدزاب ، مد و  ره  اب 

ار راگزور  کین  دب و  نآ ، رد  هک  دربب  يا  هنییآ  رالات  هب  شیوخ ، هارمه  هب  ار  وت  ات  شناتسوب  ناتـسلگ و  ناتـسآ  رب  يراذگ  یم  رس 
.تسا هدرک  شقن  شقاور  قات و  رد  نکمم ، تروص  نیرت  فیطل  اب 

.يورب ورف  شوخ  یباوخ  هب  هتسهآ  هتسهآ  ات  دیوگ  یم  هصق  دنک ؛ یم  يربلد  شملق  اب 

؛ دروآ یم  دوخ  هب  ار  وت  زیمآ ، هیانک  یتیب  رتشین  اب  ناهگان  هک  یشکب  یکرـس  دادغب  هیماظن  هب  ینیبب و  ار  قشمد  عماجدجـسم  باوخ 
! یباوخ رد  تفر و  هاجنپ  هک  يا  يدوب ، هک  هچنآ  زا  رترایشوه  دنک و  یم  ترادیب 

.تسین شیاه  لزغ  ناوسیگ  يادنلب  هب  زگره  شیاه  هصق 

.رانا زا  رتراد  بآ  ییاه  لزغ  ناج ، یب  ناگژاوو  تاملک  تسا و  يوبشوخ  یلگ  شدنمرنه ، ياه  تسد  رد  كاخ 

ناشنامرهق .دننک  یم  رورم  تارطاخ  رد  ار  زاریش  ياه  غاب  هچوک  جران  راهب  میسن  هزاوآ  شیاه  لزغ 

.نازیرگ ییوهآ  هدننکش و  ینکش  نامیپ  فیرظ ، یخاتسگ  نارجه ، ییادج و  رهز  زا  كاب  تسا  يربلد 

مشک رای  قارف  ای  مروخ  هنامز  مغ  »
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»؟ مشک راب  مادک  مرادن  هک  یتقاط  هب 
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عماجدجسم زا  هنوگنیا  هک  دنک  یم  هفخ  ترعش  ياه  هراپ  ذغاک  يولگ  رد  ار  تیادص  دشارخ و  یم  ار  تا  هنیس  یمغ  هچ  يدعس !
؟ يدرگ یمرب  هدزلد  دادغب  هسردم  زاو  يوش  یم  ریگلد  قشمد 

؟ دراذگ یمن  تتحار  مه  زاریش  رد  یتح  هک  تس  یمغ  هچ  نیا 

!« تفرگب یلک  هب  زاریش  تبحص  زا  ملد  »

؟ يوش یمن  کبس  يراب  یم  هچ  ره  هک  يا  هک  نارجه  ریسا 

؟ تسا هدرک  مگ  مه  باتفآ  ار  تهایس  ياه  بش  هک  یتسیک  رظتنم 

یباتفآ دیآرب  هک  بشما  درادن  نآ  رس  »

« یباوخ درکن  رذگ  درک و  رذگ  اه  لایخ  هچ 

نتـسشنرب ندرک و  بورغ  رـس  هک  یباتفآ  تسا ؛ هدـمآرب  باتفآ  نآ  هدمآرـس و  هب  نایاپ  یب  ياه  بش  نآ  هک  تساـه  لاـس  نونکا 
.دشاب دادغب  هیماظن  هسردم  رگا  یتح  دنکش ؛ یم  ار  يا  هسردم  ره  طایح  ياه  خی  هک  یباتفآ  درادن ،

.تسا هدیسر  ییابیز  هب  نابرهم  دیشروخ  نامه  مان  اب  یلالج ، هام  تشهبیدرا  لوا  هک  تساه  لاس  نونکا 

یتسم رامخ  نیزا  رس  مرادن  رب  رمع  همه  »

« یتسشن ملد  رد  وت  هک  مدوبن  نم  زونه  هک 

هتسیاش تداعس  یلع  زیربل /  هشیمه  زاریش 

زیربل هشیمه  زاریش 

هتسیاش تداعس  یلع 

تایبدا خیرات  هک  ار  وت  ياه  لزغ  يوب  دنا ؛ هتفرگ  ار  وت  ياه  لزغ  يوب  اه -  نابایخ  نشور  هشیمه  ياه  سوناف  زاریش -  ياه  جنران 
.تسا هدیشک  زورما  ات  هنیس ، هب  هنیس  نیمزرس ، نیا 

یب هبذج  رد  زونه  درک ، یم  سمل  ار  ارحص  تشد و  ار و  هام  بش و  ار ، اه  هراتس  نامـسآ و  رعـش ، ندیواک  ماگنه  هک  ار  تناتـسد 
.مینک یم  ساسحا  مالکو  هژاو  ره  دح 

! یکاخ يایند  زور  ود  رفاسم 

یقیسوم اب  ار  شیاه  هراتس  نامسآ  دروآ و  یم  هدنیازف  یتسم  تیاه  لزغ  رطع  هنوگنیا ، هک  يدوب  هدنکآ  تشهب  مادک  زا  ار  تنماد 
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؟ دناباوخ یم  وت  مالک 
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، اه نرق  هک  ار  ییاسر  يادـص  میارـسب ؟ ار  تا  هنیـس  رد  هتـسشن  دـیراورم  هنوگچ  یـسراپ ! مالک  شوخ  معط  زا  زیربل  هشیمه  زاریش 
یم وت  تاملک  تشپ  زا  ار  نیمز  ناتسلگ  ایند ، مدرم  اه  لاس  میارـسب ؟ هنوگچ  تسوت ، نابز  ینیریـش  رادم  ار  یـسراپ ، نیریـش  نابز 

.دنور یم  ارحص  تشد و  غاب و  هب  وت  ياپ  اب  دنیوب و 

.دریگ یمن  یگنهک  گنر  هاگ  چیه  هک  یقشع  نیریش  هجهل  خیراتدیواج و  هشیمه  زاوآ  یـسراپ ، هدنز  نابز  يدعـس -  وت -  يرآ ،
.تسا ییاروام  رطع  زا  هدنکآ  یتشهبرطع ، زا  هدنکآ  هک  اسر  ییادص  تسا ؛ هداتسیا 

.دور یم  تسود  تمس  هب  هک  یهار  اه و  هژاو  ناتسلگ  زا  زیربل  ینماد  اب  خیرات ؛ هار  رس  رب  تسا  هداتسیا 

.دننکارپ یم  اه  تسد  رود  ات  ار  شیاه  تسد  رطع  تایبدا -  نشور  هشیمه  ياه  سوناف  زاریش -  ياه  جنران  تسا و  هداتسیا 

«. راوازس ار  يدعس  تسا  یکلم  نخس  ! » يرآ

هداز یقت  هبیط  ناتسلگ /  زا  یناتسوب 

ناتسلگ زا  یناتسوب 

هداز یقت  هبیط 

.تسا يراج  تا  هشیدنا  رطع  يوب  زونه  تمالک ، ناتسلگ  رد 

.دنکارپ یم  شا  يراهب  ياه  لگ  شوخ  يوب  رد  ار  وت  نابرهم  داش و  حور  زونه  زاریش ، ياوه 

.يراهب ناوخ  زاوآ  ياه  يرانق  دنیاتس  یم  ار  وت  ناتسوب  هب  ناتسوب 

.وت نابرهمو  نشور  هاگن  زا  تسا  يا  همشچرس  راهب ،

.دروآ یم  دجو  هب  ار  نابیدا  مه  زونه  رهش ، ياضف  رد  وت  هنارعاش  سفنت 

!؟ دوش هدیشک  ریوصت  هب  تا  هناقشاع  ياه  مالک  روش  رد  زج  تسناوت  یم  قشع  نیمادک 

.غاب زبس  هشیدنا  رد  یلازغ  نوچمه  يدیمارخ ؛ فورح  اه و  هژاو  تکولم  رد  اهر 

.درب یم  اهوسارف  هب  ار  وت  تیاهاپ  یتخیرگ و  رهش  زا 

! يدرون رد  رتدوز  هچ  ره  ار  نیمز  تعسو  مامت  یتساوخ  یم  ییوگ  يدوشگ ؛ لاب  يدش و  هدنرپ 

! تدنلب مان  دش  هتشون  وکین  هچ  وت  دعس  علاط  رد 
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ياه هسلخ  رد  یهاگآ ، بارـش  زا  تسمرـس  يدیـشون و  تفرعم  هعرج  هعرج  یتخادـنا و  شود  رب  یکدوک  ناـمه  زا  ار  ملع  يادر 
.داتفا تیاپ  هب  اه  هناقشاع  مامت  تبرغ  هک  يدرک  مایق  قشع  يادنلب  هب  يدش و  قشاع  نانچ  شیوخ 

قنور ار  تا  هشیدناو  رعش  غاب  شیوخ ، ياه  هبرجت  ياپ  هب  اپ  يدیشک و  سفن  قشع  ياوه  رد  يرمع 

تسد رود  هب  يدیود  ناباتش  یتشاذگ و  تسد  دوب  یندینش  یندید و  هچنآ  ره  رب  يدیشک و  رپ  وس  ره  هب  وتـسرپ ، نوچ  .يدیـشخب 
هتخپ اتدیاب  رفـس  رایـسب  .يدش  باریـس  رنه ، بدا و  ياه  همـشچرس  زا  ات  يدیـشک  شود  هب  ار  رفـس  راب  هلوک  يدیود و  ردقنآ  اه ؛

.يداهناو اه  یگتخپ  هب  ار  اه  یماخ  مامت  یگدنز ، تخس  ياه  هار  هروک  رد  وت  و  یماخ ؛ دوش 

هزیوآ ار  ترابرهگ  نانخـس  ناـبیدا ، .دـنک  یم  اوجن  زونه  ناـمز ، ناـبیدا  شوگ  رد  ناوخ ، هزاوآ  یغرم  نوچ  تزومآدـنپ  ناـنخس 
.دنا هدرک  شیوخ  ياه  هتسناد 

.يا هدرک  زاب  بیرغ  ياه  هژاو  مامت  يور  هب  ار  تاملک  ياهرد  تساه  لاس  دـنز و  یم  جوم  تراعـشا  رد  هنارعاش  تاملک  يوهایه 
يدماین و ناج  هب  شیوخ  قوشعم  زا  هاگ  چیه  یقـشاع ؛ .تیوکین  ياهدنپ  ناهجرد  فیرظ ، هتکن  ره  اب  يدوشگ  ار  تفرعم  ياهرد 

رعـش نابز  هب  ار  تیاه  هیوگاو  يدرواین و  نابز  هب  لد  زا  هاگ  چـیه  ار  تقـشع  درد  .یتسیز  مارآ  شراس  هیاـس  ياـکنخ  رد  هراومه 
.يدروآ نابز  هب  قوش  روش و  اب  هراومه  هک  یقشع  يدرک ؛ نایب 

دیآ یم  نابز  هب  لد  زا  هک  تسا  قشع  هن  نآ  »

دیآ یم  ناج  هب  قوشعم  هک ز  قشاع  هن  نآ 

دنکن تیاکش  تسود  زا  هک  تسا  قشع  طرش 

« دیآ یم  نابز  هب  تیاکح  قوش  زا  کیل 

رد زونه  تنانخس  وت و  يادص  .تاملک  ناهج  رد  دوب  يزاغآ  نیرت  نیریش  تنانخـس ، نیزاغآ  یتسه و  ياغوغ  رد  يدنکفا  يروش 
.دوش یم  هدینش  اه  ناتسلگ  اه و  ناتسوب  هنارعاش  ياوآ 

يدیما نینبلا  ما  رعش /  ياورنامرف 

رعش ياورنامرف 

يدیما نینبلا  ما 

...اه ینابز  نیریش  نیدب  يدعس  ینک  یم  تمایق 

يا و هتفگ  نخـس  رازاـب  هچوک و  مدرم  ناـبز  زا  ییوگ  لوا ، هاـگنرد  هک  دوخ  هداـس  لهـس و  تروص  زا  دـننک  یم  تریح  اـه  هژاو 

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندنسپ یم  صاخ  ماع و  هک  يا  هدنار  نخس  اویش  نانچنآ 
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ینـشاچ ار  تغالب  تمکح و  هدیـشچ و  کـیدزن  زا  ار  ناـشیداش  هدیـشک و  جـنر  مدرم  ياـپمه  هک  هعماـج  نتم  زا  هتـساخرب  یبیدا 
.درب مامت  مات و  يا  هرهب  نخس  هاگجرفت  رد  هدنناوخ  ات  .هدرک  نخس  توالح  ییاسر و 

! مالک رعش و  ورملق  يارچ  نوچ و  یب  ياورنامرف 

شوخ تلم  نیا  بدا  خیرات و  رد  ار  هزاوآرپ ت  مان  زیچ  ره  زا  رت  نیـشنلد  رتایوپ و  هک  تسا  یـسراپ  رعـش  راگدای  نیرتانام  تنخس 
اب ار  قیقد  سیلـس و  ياه  هژاو  هناکریز  ابیز و  هک  یتسارب  .تسا  هداهنرتارف  اپ  ییایفارغج  ياـهزرم  زا  اـسب  هچ  هتخادـنا و  نینط  قوذ 

ودـننک ییارـس  همغن  بدا  توارط  رپ  ناتـسوب  رد  هحیرق  شوخ  نـالبلب  راـگزور ، هشیمهاـت  هک  يا  هتـسارآ  عنتمم  لهـس و  يا  هویش 
.دهد رمث  اجرب  اپ  يراهب و  هنادواج  نانچمه  مالک  زاجعارپ  عیدب و  یب  ناتسلگ 

نیا ریحتم  درخ  رعش  رثن و  هک  يا  هتـسارآ  ار  مالک  فلز  راوتـسا  فلکت و  یب  نانچ  يا و  هتخیمآ  رد  توارط  تفارظ و  هب  ار  تفاطل 
.تسا هدنام  ییابیز  همه 

.دیامن یم  ریقح  كدنا و  هچ  يا  هدرک  ریخست  ار  بدا  رعش و  عیفر  هلق  هک  وت  يارب  نخس  يداتسا  تمس  هک  اقح 

! يدعس وت  یمالک  ربمایپ 

ییابیز یبوخ و  نیا  هب  ییآزاب  هک  رد  ره  زا  وت 

ییاشگب قلخ  يور  هب  تمحر  زا  هکدشاب  يرد 

؟ دز ناوت  یم  هراعتسا  هیبشت و  مادک  یناشیپ  هب  ار  ابحرم  نیسحت و  رهم  تفگ و  ناوت  یم  هچ  تلاثم  یب  ياه  لزغ  فصو  رد 

هتخاسان تفگ  نخسدیابن 

هتخادنین ندیرب  دیاشن 

زا هک  یکـشم  هک  نآ  رتهب  .تخادرپ  دیاشن  مالک  فیـصوت  هب  كاردا  یب  دنار و  نخـس  دیابن  يداو  نیا  رد  هتخادنین  هتخاسان و  هک 
مالک قح  نتفگ  اب  هک  مینکن  ییوگرپ  يزاوآدـنلب و  نام  كاردا  یهت  نایم  هلبط  اب  یهاگآ و  ملع و  یب  مییوبب و  تسوت  مـالک  هفاـن 

.دشدهاوخن مک  وت  تمظ  لالج و  بتارم  زا  يزیچ  مه  نتفگن  ابو  میروآ  ياج  هب  میناوت  یمن  ار 

.تسا بدا  هویش  نیرتهب  ندنام  شوماخ  ندیشکرد و  نابز  لزغ ، هغبان  رضحم  رد  سپ 
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ولناخراس یتمعن  همطاف  ناتسلگ /  يایند 

ناتسلگ يایند 

ولناخراس یتمعن  همطاف 

دنزگ زا  هک  هتـشگ  ایند  درگ  هدیـشک و  راخ  روج  دهاوخ  یم  ینابغاب  .نامز  هن  ودبلط  یم  ناکم  هن  ناتـسلگ ، کی  هزادـنا  هب  ییایند 
؛ روش یناوج و  قشع و  يارب  دوش  یتشهب  هن ، هک  نیمز  شتسد  دشاب و  هتخومآ  هبرجت  راگزور ،

هاگرد رد  قشع ، ناحتما  هب  ینخـس  اب  ار  قداص  قشاع  .دـهن و  یم  رای  دـنمک  رد  رـس  هک  دـنک  یم  هناخ  وا  لد  رد  نانچنآ  بیاغرای 
: دناوخ یم  قوشعم 

قداص تسا  یقشاع  رگ  ناناج  قشع  لوغشم  »

« دراخن رس  هکدیاب  ناراب  ریت  زور  رد 

رمع همه  يارب  یناتسوب  اه و  لصف  مامت  يارب  یناتـسلگ  اب  دوش  نادیواج  هدنیآ ، ياه  لاس  يارب  ات  دریگ ، یم  هرخـس  هب  ار  گرم  و 
: یتقو هرابود ؛ تسا  يدلوت  دوخ  هک  ینازخ  و 

مشاب وت  يوزرآ  رد  مریمب  هک  سفن  نآ  رد  »

« مشاب وت  يوک  كاخ  هک  ناج  مهد  دیما  نادب 

نابز شوخ  هیطع  ناتسلگ /  ياوه 

ناتسلگ ياوه 

نابز شوخ  هیطع 

ناتسلگ زا  لگ  ره  رطع  نتـسناد و  بوخ  ساسحا  زا  دوش  یم  رپ  مروجنر  حور  مراذگ ؛ یم  وت  نشور  ناتـسلگ  زبس  توارط  هب  مدق 
.دنک یم  تسمرس  ارم  تگنراگنر ،

مناج دوپ  رات و  رد  هک  ار  یفخم  یکیرات  نتـسناد ، ياـه  هناوج  زبس  ینـشور  دنیـشن و  یم  راـب  هب  ملهج  ناـیرع  هدیـشکخ و  تخرد 
.دنک یم  نشور  دیپس و  دوب ، هدرک  هنخر 

زا قایتشا  اب  مناج ، کچوک  ياه  هناورپ  ناتسلگ ، زا  باب  ره  يابیز  ياه  هفوکـش  اه و  لگ  هوبنا  رد  یتقو  تسا  زیگنا  لد  ابیز و  هچ 
.دنشک یم  كرس  رگید  هناوج  هب  يا  هناوج  زا  رگید و  لگ  هب  یلگ 
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.شزرا اب  زبس و  ياه  هبرجت  نیشنلد و  ياهدنپ  شناد و  زا  رپ  تسا  ینیمزرس  وت  ناتسلگ  و 

ریس زا  رگید و  یباب  هب  باب  ره  زا  دشک  یم  رپ  و  رون ، هب  يدیپس ، هب  دسر ؛ یم  جوا  هب  نم  هتـسخ  حور  وت ، ناتـسلگ  فیطل  ياوهرد 
.زیگنا لد  شزرا و  اب  دریگ  یمرب  يا  هشوت  تیاکح ، ره  رد 

تیب ره  دشخرد و  یم  ناهج  ناریا و  تایبدا  يرتشگنا  هقلح  رب  ناشخرد  یساملا  نوچ  هک  ناتسوب  و 

.دهد یم  زاورپ  یبآ  نشور و  یتیاهن  یب  هب  ار  وا  دنیشن و  یم  ناسنا  ياه  هناش  رب  ناشخرد ، هدوشگ و  یلاب  نوچ  نآزا ،
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يرهپس بارهس  تشذگرد 

يدمحم سابع  دننز /  یم  فرح  زونه  تیاهرعش 

دننز یم  فرح  زونه  تیاهرعش 

يدمحم سابع 

.تسا يراج  تیدبا  ات  ینوران  هیاس  ییاهنت ، نیا  رد  و  تساهنت ، اجنیا  مدآ 

! میا هدش  اهنت  ردقچ  وت  زا  دعب 

کلپ نآ  رد  مه  ایرد  باوخ  یتح  هک  یـضوح  دـندولآ ؛ لگ  یـضوح  رد  هک  مراد  ار  ییاه  یهاـم  ناـمه  سح  وت ، زا  دـعب  مه  نم 
.دنز یمن 

.تسا هدیسوبن  ار  ناشیاه  لاب  یتخرد  چیه  هخاش  تساه  لاس  هک  مراد  ار  یناکشجنگ  سح 

.دوب هدماین  ناشغارس  اه  لاس  هک  یتبرغ  يوب  دنهد ؛ یم  يرگید  يوب  اهزور  نیا  هدروخ ، ناراب  ياه  هرجنپ 

ار اه  گنر  يوب  یتح  دنا ؛ هتفرگ  یگنر  روک  هک  دنا  هدنام  یکیرات  رد  دنا و  هدیشک  ییاهنت  ردقنآ  تا  هراک  همین  یشاقن  ياهولبات 
.دنا هدرب  دای  زا  اهوم  ملق  مامت  لثم  مه 

راگنا نیمز ؛ يور  دنتفا  یم  دننک و  یم  قد  یکی  یکی  يا ، هدیـشک  هک  ییاه  یـشاقن  ياه  موب  يور  ياه  تخرد  مامت  اهزور ، نیا 
.دنشاب هتسب  ناش  نتسکش  هب  رمک  اهربت  هک  تساه  لاس 

.دننک ادیپ  هدرکن ، ناشمارآ  اهزور  هک  ار  تیاپ  در  دنناوتب  هکلب  تکچوک ، قاتا  رد  دنداتفا  هار  تیاهرعش  هک  تسا  اه  تعاس 
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هک تکچوک  هنیآ  لثم  تسرد  دنا ؛ هدـش  گنتلد  گنت ، ياه  یهام  .يدوب  اهنت  هک  ییاهزور  مامت  زا  رتاهنت  تسا ؛ هدـش  اهنت  تقاتا 
.تسا هدرک  گنت  مه  ار  شندیشک  سفن  هار  هک  تسا  يرابغ  اهزور ، نیا  شا  ییاهنت  مدمه  اهنت 

كرت  » ات دونـشب  ار  تیاه  مدـق  يادـص  رگید  راب  کی  تسا  یفاک  هک  .تسا  هدـش  وت  ییاهنت » كزان  ینیچ   » لثم تسرد  تا  هناـخ 
«. شا ییاهنت  ياه  ضغب  « » درادرب

.دشک یم  وهایه  هب  ار  راوگوس  ياهداب  دنک و  یم  ناروف  تقاتا  زا  ییاهنت 

بل هک  تسین  يزیچ  یگدنز   » مه زونه  .تسا  هدرکن  شومارف  ار  وت  یگدـنز  تسا ، زونه  هک  مه  زونه  اما  يا ؛ هتفر  هک  تساهزور 
«. دورب وت  نم و  دای  زا  تداع  هچقاط 

.دننک یم  یگدنز  ار  وت  يوب  ناشاک ، ياه  هچوک  مه  زونه 

یفیرعت دایز  دندوب ، وت  تسد  هب  ندش  رعـش  لطعم  هک  ییاهرعـش  راگزور  دنچ  ره  تسین ؛» دـب  تراگزور   » مه الاح  متـسه  نئمطم 
وت دنچ  ره  دنردام ؛ اه  لگ  اجنیا  مه  زونه  .تسین  يروش  تسا ، هدنامن  ناشنتفگ  يارب  مه » یقوذ  نزوس  رس   » رگید هک  ارچ  درادن ؛

.ینک رعش  ار  ناش  هدید  ياه  بالگ  راب ، رگید  ات  یتسین 

ناشیاه هیاس  زا  هک  ناشاک  ياه  تخرد  مامت  لثم  تساهنت ؛ ضوح  یتح  دندش ، اهنت  اهرعـش  دندش ، اهنت  یلیخ  اه  یهام  وت ، زا  دعب 
.دنرتاهنت اهدور  زا  هک  اهربا  لثم  دندش ، رتاهنت  مه 

لثم تلد ، هتفرگ  ارچ   » یـسرپب وا  زا  ات  یتسین  رگید  هک  ارچ  تسا ؛ ییاهنت  دـمهف ، یم  بوخ  هک  ار  يزیچ  اهنت  تا  هناخ  وت ، زا  دـعب 
»!؟ ییاهنت هک  نآ 

.دننکب لگ » ار  بآ   » دنچ ره  دشابن ، اه  یهام  رکف  هب  یسک  وت  زا  دعب  دنچ  ره  یتسه ؛ اما  یتسین ؛ دنچ  ره  يا ، هتفر  دنچره 

.یناوخ یم  رعش  نامیارب  زونه  ینز و  یم  فرح  وت  .دننز  یم  فرح  ام  اب  زور  ره  تیاهرعش  .ییام  اب  زونه  وت 

ییاضر هدیمح  ینز /  یم  جوم  یبآ ،

ینز یم  جوم  یبآ ،

ییاضر هدیمح 

یم هنابز  تناج  رد  هک  یـشتآ  .دوهـش  فشک و  رد  هژاو  هژاو  یفاوق ، راصح  زا  نوریب  هژاو ، هژاو  یـشک ؛ یم  سفن  دازآ  هژاو ، هژاو 
، دشک یم  هلعش  دنک ، یم  ناراب  هراتس  ار  كاخ  کیرات  ياه  بش  دشک ،
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یباتهم ياه  مشچ  همادا  تاملک ، نوزوم -  هرطق  هرطق  دنریگ -  یم  ناراب  يوب  وت ، ناهد  زا  تاملک  .دـنک  یم  نشور  دـنازوس ، یم 
.دناوت

رد ساسحا  تدش  .يوارت  یم  گنر  هحفص  هحفص  يا و  هتفرگ  تسد  هب  ملق  .يراب  یم  رعـش  رطـس  رطـس  يا و  هتفرگ  تسد  هب  ملق 
.تسا يراج  راو  قیاقش  تیاه  گر 

.تسا هدروآ  صقر  هب  ار  ناشاک  تمالک ، ینوزوم 

هدناوخارف ینـشور  هب  ار  وت  .تسین  گرم  زا  یـساره  تسین ، روبع  زا  یـساره  ار  وت  تساهزور و  نیا  هئـشن  ترعـش ، زیگنا  لد  رطع 
.ار زیلهد  نیا  هتسب  ياه  هرجنپ  دنروآ  یمن  بات  تا  هدوشگ  ياه  لاب  دنا ؛

« تشگ یم  يزیچ  یپ  رد  ام  تسد  دوبن ، گرم  رگا  «و 

.تعیبط رد  وت  تسا و  هدش  هصالخ  وت  رد  تعیبط 

ندوشگ لاب  دنک و  یم  همزمز  ار  ندیسر  يارب  ییاوجن  ياه  هراپ  تیولگ ، .يرذگ  یم  فافـش  ینز ، یم  جوم  یبآ  يرگن ، یم  زبس 
.ار اه  هژاو  وت  دنا و  هتخاس  دیواج  اه  هژاو  ار  وت  تسین ؛ ینایاپ  گرم ، ار  وت 

زا يراشرس  دیشروخ ، زا  یباریـس  .تاملک  اب  تسا  يزیخاتـسر  ار  وت  .نامـسآ  لالز  یبآ  رد  كاخ ، رد  هن  زبس  تسا  یـشیور  ار  وت 
.رون زا  دنک  یم  زیربل  ار  ییاهنت  ياه  بش  تیاهرعش ، زیر  هراتس  .هام 

«. ...دنگوس اشامت  هب  »

گنهآ رطع  زوـنه  يا و  هتفر  يا و  هتـشادرب  ار  تـملق  .تـسین  وـت  مارآاـن  حور  هزادـنا  كاـخ ، .يا  هـتفر  اـه  نامـسآ  یناـمهیم  هـب 
.دنک یم  مشیوخ  یب  تیاهرعش ،

.دنک یم  لابند  راهب  هتسویپ  تاحفص  ات  ار  تهاگن  دادتما  خیرات ،

نیدلاردب مظاکدمحم  نشور /  هشیمه  تا ، یسوناف  روطس 

نشور هشیمه  تا ، یسوناف  روطس 

نیدلاردب مظاکدمحم 

تاظحل دولآ  هم  ياه  مشچ  هب  ار  لگ  فافـش  ریوصت  زاونب ! ار  بآ  حور  یلجت ، زا  یگنهآ  اـب  يارـسب ! ار  اـه  هراودـیپس  نیرت  لزغ 
.زادنیب اهزور  دای  هب  ار  هنیآ  هدش  شومارف  هرهچ  زیرب و 

.تسا نشور  هشیمه  تا ، یسوناف  روطس  داب ،» یفطاع  ياه  هخاش  نیمه  ریز  »

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:57

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


نامسآ هطبار ، ياه  هژاو  زا  و  بآ » ياپ  يادص   » هب نزب  هرگ  ار  اه  هیناث  ییاهنت  ریگ ! هشوگ  بجح  يا  میـشچب ! ار  ینـشور  نیا  دیاب 
! نک ناراب  هراتس  ار  كاخ 

! نکارپب ار  لایس  یبآ  سح  ربب و  راشبآ  دنلب  تمه  ات  ار  ام  ایب و 

تیدبا ات  ینوران  هیاس  ییاهنت ، نیا  رد  و   » دنز یم  رـس  وت  یگنتلد  زا  یقارـشا ، ياه  تشادرب  روش  زبس ! كولـس  ات  ناهگان  حور  يا 
يوب ات  تسرفب  ترطف  رطع  تهج  رد  ار  نشور  ياهداب  شخبب و  بش  هتسب  نهذ  هب  ار  حبـص  مد  يدیلک  تاکن  ایب و  تسا .» يراج 

«. مینکب یلاخ  رپ و  تیدبا  زا  ار  هیر   » میریگب و هزات  ياهرعش 

تهاگن لماکت  راز  هزبس  رد  ار  ناشدوخ  دادعتسا  تاملک ، درک و  لگ  وت ، هدیکچ  ياه  هقئاذاب  ملق ، اهراب 

.دنتفای

.يدرک يراج  ار  انعم  يایرد  ظفل ، دور  ياه  نایرش  رد  اهراب 

.درک نت  هب  هرجنپ  زا  یسابل  ساسحا ، اهراب 

یتسمرس اب  غاب ، تعاس  رـس  تسرد  رعـش ، ياه  لگ  دنز و  یم  رپ  تریباعت  رد  هاگپ ، ياوآ  گنگ !» هرد  ياه  کشجنگ  رـسفم   » يا
.دنراذگ یم  رارق  نالبلب 

«. دونش یم  ار  وت  ساسحا  یقیسوم  كاخ ،  » تسا و هتسشن  تفگش  هب  ار  تیاهرعش  زاب  ياه  قفا  لایخ ، نامسآ 

: هک داد » اج  دوخ  رد  ار  غاب  ییادص  ناهگان   » اما يدوب ؛ هدمآ  وت  هدب ! حرش  لد ، هدنرپ  يارب  ار  ییاهر  نوگانوگ  ياه  هبنج  ایب و 

(1)« تسین رتوبک  نایاپ  گرم  »

یجنپ هجیدخ  ییاهنت /  نادمچ 

ییاهنت نادمچ 

یجنپ هجیدخ 

؟ رعاش يرب  یم  اجک  ار  تا » ییاهنت  نادمچ  »

.نتفکش زاغآ  رد  تیاه  هدورس  دنمامتان و  تیاه  هغدغد  زونه 
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.تسا يرهپس  باتک  تشه  زا  دنا ، همویگ  لخاد  هک  هچنآ  همه  - . 1
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.دراد هلصوح  ار  تتاملک  يانشآ  هجهل  نامیاه  یگنتلد  زونه 

.تسا یندینش  اه  هژاو  هرجنح  زا  تیاهرعش ، ییامین  یقیسوم  زونه 

؟ رعاش يرب  یم  اجک  ار  تا » ییاهنت  نادمچ  »

، تمالک تفاطل  ندینش  قوش  هب  دنا  هدیشک  كرس  ناتخرد  .دنقاتشم  ار  وت  ياه  مدق  گنهآ  برض  ناشاک ، ياه  هچوک 

«! رفاسم »

دنکن لِگ  یـسک  ات  اه ، هزبس  اه ، بآ  اه ، هناخدور  يارب  دنازوس  یم  لد  ار ؟ بآ  همزمز  درک  دـهاوخ  همجرت  یـسک  هچ  وت  زا  دـعب 
؟ ار خرس » لگ  زار   » دنک هیوگاو  دهاوخ  یم  یسک  هچ  وت ، زا  دعب  ار ؟ فافش  هنیئآ  نیا  حور  لالز 

هک یقیاقش  زاوآ  هبات  گنر ، زا  دزاس  یسفق  یهاگ  هاگ  ، » ام لد  ییاهنت  ضحم  طقف  هک  تسین  سک  چیه 

؟ رعاش يرب  یم  اجک  ار  تا » ییاهنت  نادمچ  « » دوش هزات  نام  ییاهنت  لد  تسا ، ینادنز  نآ  رد 

.میوشب تیاه  هژاو  یلالز  رد  ار  منامشچ  مهاوخ  یم  مه  نم  .يا  هتسش  نآ  رد  ار  تیاه  مشچ  هک  ار  يراشبآ  نآ  هدب  مناشن  نامب !

رد  » ارچ هک  هشیدـنا  رولب  هب  منزب  رگنلت  رتوبک و  لثم  ابیز  ار  سکرک  .منیبب  اـبیز  ار  زیچ  همه  تهاـگن ، نشور  هچیرد  زا  مهاوخ  یم 
؟» تسین سکرک  یسک  چیه  سفق 

؟ رعاش يرب  یم  اجک  ار  تا  ییاهنت  نادمچ  »

زا میارب  .تیاه  یگنتلد  زاب  رتفد  دوش  هتـسب  تسا  دوز  ایند ؛ دـشکب  سفن  تیاهرعـش  ياوه  رد  راذـگب  دراد ، ناـیرج  زونه  یگدـنز 
.نزب فرح  اهایرد  تشپ  یلاها 

.میایبوت يابیز  يایند  هب  مزاسب و  یقیاق  مهاوخ  یم 

.منک فشک  ار  تسدالاب  نشور  ناهج  مهاوخ  یم 

.وت ینافرع  هناقشاع و  ياه  هسلخ  ات  هودنا ،» قرش   » ات منک  رفس  تیاه  هژاو  اب  مهاوخ  یم 

.مدرگب تسود » هناخ   » لابند وت  اب  مهاوخ  یم 

«. درک دیاب  یگدنز  تسه  قیاقش  ات  : » منک رواب  مهاوخ  یم 

.مشکب سفن  منک و  یگدنز  هناقشاع  ار  ما  هظحل  هظحل  مراد  تسود 

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:59

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دشاب تداع  هچقاط  بل  رب  ما  یگدنز   » مرادن تسود 

! ممهفن ار  بآ  هجهل  هک  ادابم 

مناد یم  راـظتنا » رد  هتـسشن  يرادـیپس   » تسدارف رد  مناد  یم  ما ؛ هدینـش  ار  تماـغیپ  نم  دـشابن ! گنـشق  میارب  بآ  رگید  هـک  اداـبم 
.بآ رد  دیوش  یم  لاب  يرتفک 

؟ رعاش يرب  یم  اجک  ار  تا » ییاهنت  نادمچ  »

الاب رون  نابدرن  زا   » منک و تبحـص  ناراب  هجهل  اب  وت  لثم  منزب ،» ودرا  ییاـناد  تشپ  رد   » وت لـثم  اـت  ار  نتخومآ  هویـش  زوماـیب  نم  هب 
« مورب

«. دروخنرب نیمز  نوناق  هب   » زگره هک  منک  یگدنز  هنوگ  نآ  و  منک » زاب  یلجت  هب  ور  ار  ملد  ياه  هرجنپ  مامت   » مهاوخ یم 

یناما مثیم  اهوب /  بش  نیا  يال 

اهوب بش  نیا  يال 

یناما مثیم 

.دنا لایس  اهدور  .دنا  ندش  زبس  يایور  رد  اهرادیپس  .زونه  دنز  یم  دیشروخ  ضبن  .تسا  یبآ  نامسآ 

هد  » رد تشد ، رد  ناتخرد ، گرب  رد  تسا ؛ يراج  یگدـنز  .دـیور  یم  اه  هنییآ  هچغاب  رد  قشع  .دـنیاه  هرجنز  رپ  ناـمهم  اـه  هکرب 
.دیوگ یم  ناذا  حبص  ره  ورس ، .تسا  یبآ  ینامسآ  تسد .» الاب 

.دنا فافش  اه  مشچ 

.دنهاتوک اه  نیچرپ  همه  .تسادیپ  اه  لد  فک  ياه  گنس 

دنام یم  او  هک  تساجنیا  گرم  ینالوط ! اه  هرطاخ  همه 

« رساین  » يامرس ریز  تسا ! هدش  ناطلس  هک  تساجنیا  يداش 

.تسا هدزن  خی  سک  چیه 

.تسدالاب هد  رد  دنا  مرگنوخ  شمدرم 

.دنرادیب اه  جاک  تسا  هدشن  لگ  اه  بآ  دنا  تسم  مه  اه  همشچ 
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نم غارـس  هب   » ...اجنیا تسا  هدـیدن  رازآ  یلگ  دـناوخ  یم  لزغ  هام ، اج  همه  بالگ  تسا ؛ بالگ  يوب  ياج  همه  رون  هخاـش  اهدـیب 
! دنام مهاوخ  اه  هرظنم  نیا  ياپ  اهوب  بش  نیا  يال  دییآ » یم  رگا 
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يداب تهزن  راهب /  رابت  زا  يرعاش 

راهب رابت  زا  يرعاش 

يداب تهزن 

هاـگن قیاـق  تیاـهایرد ، تـشپ  رهـش  لاـیخ  زوـنه  .دـنک  یم  مارآ  ار  هرجنپ  تـشپ  ناقـشاع  لد  ناـفوت  تیاهرعـش ، مرگ  رطع  زوـنه 
یبآ زونه  .دنازرل  یم  هاگن  ندیچ  يارب  ار  يرباع  ره  تسد  خرـس ، لگ  زار  فشک  زونه  .درب  یم  بورغ  یلاوح  هب  ار  نانیـشنریوک 
يور ياپ  یب  كرتخد  زونه  .دشیدنا  یم  نایشآ  یب  هدنرپ  کی  هیرگرپ  تولخ  هوکـش  هب  غاب ، ياه  هتـسدلگ  رب  هدوشگرپ  تهاگن ،
هیرگ رپ  يرـسور  زونه  .دنک  یم  ناراب  هراتـس  شیوخ ، کشا  هب  ار  تهاگن  هار  ناشکهک  ربکا ، بد  زا  يا  هراوشوگ  راظتنا  رد  لپ ،

يوجو تسج  رد  تیاه ، مشچ  هتـسخ  راوس  زونه  .دروخ  یم  بات  داب  رد  تیاه ، یـشاقن  هتـسشک  ياه  هدرن  رب  یماذـج  ياـبیز  نز 
یم یکخیم  هتخیرورف ، راوید  ره  رـس  تیاـه ، هدورـس  ناـشیرپ  درگ  هرود  زونه  .تسا  رتزبس  ادـخ  باوخ  زا  هک  تسا  یغاـب  هچوک 
یم توکس  هار  زا  درذگ ، یم  ترازم  زا  هک  یشود  هب  هناخ  رذگهر  ره  زونه  .دناوخ  یم  يرعـش  يا  هتـسب  هرجنپ  ره  ياپ  دراذگ و 

.درادنرب كرت  تا  ییاهنت  كزان  ینیچ  ات  دیآ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  هودنا /  قرش 

هودنا قرش 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

يور ار  یگدنز  دنوش و  يراج  همشچ  همشچ  هک  دنشاب  لالز  ردقنآ  دنناوت  یم  هک  مشیدنا  یم  یتاملک  هب 

.دنشاپب اه  فلع  اهراز و  هزبس 

.دوش یم  ابیز  مک  مک  بادرم ، دنیشن و  یم  بادرم  رانک  هک  منک  یم  رکف  يرعاش  هب  نم 

هتشذگ تاروصت ، هنییآ  تالایخ و  رهش  زا  تسا و  هدومیپ  ار  نتفر  ياه  هچوک  مامت  نیچرواپ ، نیچرواپ  هک  تسا  يرعاش  بارهس ،
.تسا هدیسر  ناکواکچ  زاوآ  اهراز و  فلع  اب  یتبحص  مه  هب  ات 

متفر ایند  ینامهم  هب  نم 

هودنا تشد  هب  نم 

نافرع غاب  هب  نم 

متفر شناد  یناغارچ  ناویا  هب  نم 
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الاب بهذم  هلپ  زا  متفر 

کش هچوک  هت  ات 
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انغتسا کنخ  ياوه  ات 

متفر تبحم  سیخ  بش  ات 

نامیا شفک  يادص  دناوت  یم  .دریگب  ار  اه  لگ  ضبن  دوش و  نابغاب  دناوت  یم  هک  تسا  کیدزن  نیمز » زاغآ   » هب بارهـس  ردـقچ  و 
.دزیر یم  قیاقش  نایرع  نت  رب  ساسحا ، ياه  نادوان  زا  هک  دمهفب  دوجو  مامت  اب  ار  ناراب  دونشب و  قوش  ياه  هچوک  رد  ار 

.درک هیده  اه  هیاسمه  هب  دیچ و  هراتس  دبس  دبس  بش ، هنیس  زا  دیشون و  قشع  اه  منبش  ناهد  زا  ات  دوب  بارهس  دیاب 

دوب و رعاش  دوش  یم  يرآ ! .مه  اه  تخرد  دناوخب و  دوخ  هب  ار  وا  اه  همشچ  ات  درک ؛ وخ  ناتخرد  زبس  تداع  هب  بارهـس ، لثم  دیاب 
.تسشن اه  هراتس  هنوگ  يور  دش و  یمنبش  یهاگ  دیکچ و  اه  فلع  يور  یهاگ 

.دوب اه  ییاهنت  اه و  هظحل  رعاش  بارهس ، و  ... 

يوس نآ  وت  راید   » .دوشگ یم  شنارباع  يور  هب  ار  اه  هرجنپ  ییانـشآ ، ياه  هچوک  رد  تشاد و  یم  رب  رـس  ییاهنت ، شلاب  زا  یهاگ 
.دروآ یم  رد  لاب  ندیراب  يارب  نامسآ  دیور ، یم  دنخبل  اه ، ناسنا  بل  يور  هک  اجنآ  تساه .» نابایب 

.دشک یم  شوغآ  رد  ار  کیرات  هرک  قفش ، رون و  دنراد و  یم  رب  زیخ  نیمز  تمس  هب  دنور و  یمن  ههاریب  هب  اه  باهش  تشگنا 

« قشع هب  دش  هدنز  شلد  هکنآ  دریمن  زگره  »

هتسیاش تداعس  یلع  تساهنت /  اجنیا  مدآ ؛

تساهنت اجنیا  مدآ ؛

هتسیاش تداعس  یلع 

تساهنت اجنیا  مدآ 

! دندیخرچ تدرگادرگ  ییاهنت  نیمه  ندورس  يارب  یگنتلد ، نیمه  ندورس  يارب  هملک  هژاو و  ردقچ 

.درک یمن  تیاهر  هک  ینیمز  ییاهنت  هب  يدیسر ؛ یم  تا  ییاهنت  هب  رتشیب  تخیر ، یم  تنماد  زا  اه  هژاو  لیس  هک  راب  ره 

.دننکرپ ار  تا  ییاهنت  هک  دندوب  نآ  زا  رت  هبیرغ  دنتشاد ، وت  هب  هک  یسنا  مامت  اب  تاملک ،

.دش یم  ردابتم  ار  اه  هراتس  نامسآ و  ینامهیم  تناتسد  رد  اه  هژاو  صقر 
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یم تیولگ  رد  ییاهنت  كاوژپ  نانچمه  اما  دـنهد ؛ هلـصاف  تا  ینیمز  ییاهنت  نیمز و  زا  ار  وت  ات  دـندناوخ ، یم  تدرگادرگ  اه  هژاو 
«. تساهنت اجنیا  مدآ  : » دچیپ

.دنتخانش یمن  اپ  زا  رس  هک  یتاملک  زا  دوب  رپ  تنماد 

دوخ رد  ار  ییاهنت  همه  نیا  تسناوت  یم  هژاو  مادـک  یتسار  هب  اما  دـنتفرگ ، یم  یـشیپ  مه  زا  اه  هژاو  تا ، هنیـس  درد  ندورـس  يارب 
!؟ دنزب راج 

؟ دندورس یم  ار  ییاهنت  کیمادک  خرس ؛» لگ  «، » ربکا بد  «، » رانا ياه  هناد  »

؟ دنیوش یم  هچ  ییاهنت  رهن  رد  رگم  دیآ ، یم  بآ  يادص   » دناوخ یم  دیـشون و  یم  ياچ  رانچ ، ناتخرد  رانک  رد  هک  ار  تا  ییاهنت 
: یتشون یم  هک  هاگ  نآ  دنریگب ؛ ار  تا  ییاهنت  تسد  هک  دوبن  نآ  تردق  ار  اه  هژاو  تسا » كاپ  اه  هظحل  سابل 

«. دنز یم  قاتشم  بکرم  تبیغ  رد  ام  فورح  ضبن  ذغاک ! يدیپس  تمرح  يا  اما  »

.دناشوپ یمن  ار  تا  ییاهنت  تماق  تاملک ، يالوش 

.دوب هدرب  ثرا  هب  كاخ  نیا  ناگتشذگ  زا  ار  هملک  هژاو و  سمل  تیاه  تسد 

؛ دز یم  رپرپ  ینـشور  نآ  رد  هک  رد  یب  یـسفق  درک ؛ یم  وب  ار  هاـم  هک  یکدوـک  ندـید  يارب  يدوـب ؛ هدـمآ  اـیند » یناـمهیم   » هب وـت 
هزاوآ تفر و  یم  رد  هب  رد  هک  ییادـگ  دـیبوک و  یم  نواـه  رد  روـن  هک  ینز  توکـس ؛ ماـب  هب  تفر  یم  قـشع  نآ  زا  هـک  یناـبدرن 
اجنیا مدآ  : » دـشاب زیچ  همه  رگنایب  تسناوت  یم  هملک  دـنچ  اـهنت  هاـتوک ، رفـس  نیا  زا  یناـمهیم ، نیا  زا  اـما  تساوخ ؛ یم  كواـکچ 

«. تساهنت

«. تسا يراج  تیدبا  ات  ینوران  هیاس  ییاهنت  نیا  رد  تساهنت و  اجنیا  مدآ  ! » يرآ

شبات یلع  ربنق  تایح /  زبس  تصرف  شیاهرعش 

تایح زبس  تصرف  شیاهرعش 

شبات یلع  ربنق 

؛ بارهس دای  تسا  زیگنا  لد  هچ 

.دوب تسدالاب  لها  هک  یبارهس  دوب ؛ ینشور  رون و  سنج  زا  شیاه  هغدغد  هک  یبارهس  دوب ، ینامسآ  دوب ، يرهپس  هک  یبارهس 

« ...ناشوج ناشاه  همشچ  دراد  ییافص  هچ  تسدالاب  مدرم 
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.درک نشور  ار  هشیب  دیشخرد و  هام  کی  دننام  کیرات ،» بش   » رد هک  یبارهس 

.دوب رپ  لاب و  زا  رپ  یگتسب ، لاب  رصع  رد  هک  یبارهس 
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زا رپ  نم  تملظ ، رد  میوپ  یم  هار  مرپ  لاب و  زا  رپ  نم  جوا ، اـت  ـالاب  مور  یم  « ؛ دوب سوناـف  زا  رپ  هناـمز ، تملظ  هوبنا  رد  هک  یبارهس 
« تخرد راد و  زا  رپ  نش و  مرون و  زا  رپ  نم  مسوناف 

دنویپ يرادـیب  غاب  هب  ار  نامز  باوخ  توخر و  ياه  گر  تخیر ؛» رون  اه  گر   » رد دـمآ و  ینـشور  مایپ  نوچ  يزور ، هک  یبارهس 
: دروآرب دایرف  مامت ، تغالب  ینشور و  اب  دز و 

« دیشروخ خرس  بیس  مدروآ ؛  بیس  باوخرپ  ناتاهدبس  يا  »

.دهدب ادگ » هب  سای ، لگ  هخاش   » هک دوب  هدمآ  بارهس 

.دنیچرب اه » بل  زا  ار  مانشد   » هک دوب  هدمآ  بارهس 

.دنکرب اج  زا  ار  راوید  هچ  ره  تساوخ  یم  بارهس 

؛ دیشروخ اب  ار  نامشچ  دهد و  دنویپ  قشع  اب  ار  اه  لد  هک  دوب  ممصم 

هب ار  تایح  زبس  تصرف  وا ، داب » اب  ار  اه  هخاش  بآ ، اـب  ار  هیاـس  قشع ، اـب  ار  اـه  لد  دیـشروخ ، اـب  ار  نامـشچ  دز  مهاوخ  هرگ  نم  »
.دز دنویپ  ناتسهوک  کنخ  ياوه 

.داد ناشن  مدرم  مامت  هب  تایح ، ياه  لگ  يال  اه ، یکیدزن  نیمه  رد  ار  يراگتسر 

«. دوب ادیپ  ادخ  هک  هوک  نشور  نانچ  و  « ؛ دوب ادیپ  نآ  رد  ادخ  هک  دید  یم  نشور  نانچ  ار  هوک 

.دوب شیاین »  » و ادص » زا  یغاب  «، » هودنا قرش   » رد .دوب  هتفر  شیپ  حبص  سیخ  ضبن  ات  تسود ، لایخ  تمس  هب  بارهس ،

.دناوخ یم  يرعش » هرجنپ  ره  ياپ   » وا

.تسا تایح  زبس  تصرف  شیاهرعش 

.تشاد بل  رب  رون  هخاش  هک  دوب  يرذگهر  دوب ؛ هدرک  ادیپ  ار  تسود  هناخ  ناشن  هک  دوب  يرفاسم  وا 

! داب هنادواج  زبس و  شدای 

هداز یقت  هبیط  هراتس /  منبش 

هراتس منبش 

هداز یقت  هبیط 
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« تسا يراج  یقاقا  نهذ  رد  گرم  تسین ، رتوبک  نایاپ  گرم  »

غتیس رد  تتاملک  زیخاتسر  .يریذپب  نایاپ  هکنآ  یب  يداهن ؛ ییاهنت  میلقا  هب  اپ  هشیمه ، يارب  وت  تفرگ ، رب  رد  ار  وت  یشوماخ ، گنر 
.دروآ یم  دجو  هب  ار  رعش  هنشت  ياه  هشیر  ناشورخ ، يدور  نوچ  دچیپ و  یم  هوک 
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ياج هب  شوماخ  قیاقد  رد  اه  فرح  هچ  تلد  ناهنپ  غرم  .دـنز  یم  بیهن  رعـش ، نارک  یب  يایرد  هب  زونه  هک  تسوت  هنارعاش  جاوما 
.دشک یم  سفن  ار  یگدنز  هعرج  هعرج  نتفر ، بت  رد  هک  يدش  يرجاهم  .يدیباتن  رب  ار  نیمز  رب  هدیشاپ  تبرغ  وت  تشاذگ !

.یتسویپ باتفآ  هب  يدرپس و  هدییاس  ياه  هیاس  هب  ار  ندنام  بیرغ  سح 

اه لگ  ینابرهم  هب  هک  دوب  باـتفآ  نانـشور  سنج  زا  وت  ياـه  مشچ  يدیـشخب و  دـنخبل  راـبغ  هب  ار  هنیآ  لـگ  اـسوساش ،»  » نینط رد 
.دیشک تسد 

.یگنادواج توارطرپ  ناتسغاب  رد  تسنام  یم  يدیپس  ياه  لگ  هب  تمارآ  حور 

.دیشروخ هشوخ و  نایم  دوب  يدنویپ  اه و  لگ  تیدبا  رد  يدوب  زبس  يا  هشیدنا 

.تایح نایرج  رپ  ياهدور  رد  يدش  يراج  ناور  بآ  نوچ 

ار تیدبا  هرذ  هرذ  هاگ ، نآ  يدرک و  یلاخ  یگناگود  ياوه  زا  ار  تذل  ياه  هیر  .یتسویپ  نارک  یب  تیدـبا  هب  مارآ ، یگنهآ  نوچ 
.يدیعلبورف گرم ، نژیسکا  اب 

.راس همشچ  نشور  ياکنخ  هب  يدناشن  ار  ناج  شطع 

.ار يروش  یب  هشیر  يدنک  رب  درد و  یب  بش  زا  يدش  رود  »

«. يدروآ ناسون  رد  ار  ایرد  یتسش و  ار  هرطق 

نآ سپ  رون ، هب  درک  یمن  هاگآ  ار  وت  كاـخ ، نشور  هیاـس  .دـناود  دوخ  یپ  رد  زیچ  ره  زا  شیب  ار  وت  هک  دوب  يزیچ  تقیقح ، زاوآ 
ياپ دراکب ، یکخیم  راوید  ره  رس   » یـسک هچ  وت  زا  دعب  یـشیدنایب  هکنآ  یب  گرم ؛ زا  يدیـسارهن  يدرک و  هراشا  دیـشروخ  هب  هاگ 

«. درادب تسود  دروخب و  رون  دورب و  هار  دهدب و  یتشآ  دهدب و  یجاک  ار  یغالک  ره  دناوخب  يرعش  هرجنپ  ره 

یب يافص  هب  يدرک و  روبع  نیمز  کشخ  قطنم  زا  زیگنا ، لد  یمیسن  رب  راوس  ناتسبات و  ناهد  رد  هایس  ریجنا  سگ  معط  زا  یتشذگ 
.یتسویپ نامسآ  نارک 

.يدیشک سفن  هناقشاع  تسود ، يراهب  مدحبص  رد  یتسویپ و  يرانق  زاوآ  هب  یتسکشار و  نت  سفق 

نآ تفرگ و  رب  رد  اروت  تسود ، يادص  .يداد و  ناکت  یتسود  تسد  داب ، ياه  هناش  يور  زا  يداهناو و  اه  جاک  جنک  رد  ار  اهراس 
!« داب وت  ینازرا  نم  حطس  تلزع ! فیرش  ناطرس  يا   » يدورس هاگ 
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يدمص لضفلاوبادیس  رانا /  رعاش 

رانا رعاش 

يدمص لضفلاوبادیس 

یم رب  هناخ  هب  دوش ، یم  ردام  گـنتلد  اـت  .دراذـگ  یمن  شتحار  مه  اـیند  هگنی  رد  ناشاکرادـن ، ياهاتـسور  گـنتلد  ناـمدرم  هصغ 
ندش دولآ  لگ  هصغ  زا  دناوت  یمن  مه  نارهت  رهش  الاب  ياه  نابایخ  رد  .دشاب  دهاوخ  یم  هک  سک  ره  اب  ناهج و  ياجک  ره  ددرگ ؛

.دشاب رانک  رب  تسا ، نارتوبک  روخشبآ  هک  ناشاک  ياهاتسور  بآ 

.میسن لثم  شغ  لغ و  یب  دور ؛ یم  هناتسلگ  هب  دوش ، یم  هک  گنتلد 

؛ رانا زا  يرآ ! رانا ؛ ناتخرد  اه و  هلچلچ  زا  اه  هشمچ  زا  اه  هوک  زا  دـشک ؛ یم  یـشاقن  ناشاک ، ناراب  زا  سپ  نامک  نیگنر  اب  اهزییاپ 
! دنشاب هداد  شتسد  فک  ياه  گر  دروخ  هب  هسردم  رد  ار  شیاه  هکرت  معط  رگا  یتح 

.تسین یندش  ناهنپ  اه ، ندال  اهراس و  شاقن  طختسد  ياشامت  زا  شیاه  مشچ  قرب  شا و  هرهچ  توارط  مه  هسردم  ریدم  یتح 

.دش رعاش  سپ  درادن ، یهام  شیاه  یشاقن  ضوح  دیمهف  مک  مک  همه ، نیا  اب 

! بارهس يدمآ  شوخ 

! يدمآ شوخ  ظفاح  يدعس و  زاریش  هب  سوت ، میکح  یسودرف ، ناهج  هب  .تا  يردام  نیمزرس  هب 

؟ بارهس مینک ، تیادیپ  اجک 

؟ بارهس مینک ، تیادیپ  اجک 

؟ ناشاک ياه  نابایب  ای  نارهت  ياه  نابایخ  رد 

یم نوخ ، ناطرس  رگم  رعش ؟ بارهس  یسرت  یم  هچ  زا  هچ ؟ هک  ادابم  ...هک » ادابم  دییایب  هتـسهآ  مرن و  دییآ ، یم  رگا  نم  غارـس  هب  »
.تسا یگدنز  يورادشون  ترعش  وت ، دنک ؟ شوماخ  ار  ترعش  غارچ  دناوت 

نوـخ گـنر  هب  یناطرـس  دیـشروخ ، منک  یمن  رواـب  هک  نم  دراد  نوـنج  وا  میوـگ  یم  هـک  نـم  دـنیوگ ، یم  غورد  شیاـه  سکع  »
(1)« .دراد

ص:66

.يرظن لضاف  زا  یتیب  - . 1

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 121 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14468/AKS BARNAMEH/#content_note_66_1
http://www.ghaemiyeh.com


« وک میاه  شفک  »

یم باریـس  وت  یناهنپ  ياه  ياهزا  هناتـسلگ ، ياه  تشد  دـنراب ، یم  وت  ياوه  هب  طقف  اهربا  اجنیا  بارهـس ؟ يورب  یهاوخ  یم  اجک 
يدش و صالخ  درـس  هدرـسفا و  ياه  بش  زا  هنوگچ  یتفای ؟ اجک  ار  تیاه  شفک  تساجک ؟ تسود  هناخ  بارهـس ! یتسار  .دنوش 

؟ تسا ناهنپ  یقاقا  مادکریز  تا  هبعک  يدناوخ ؟ زامن  خرس  لگ  مادک  هب  هوک ؟ هلق  ات  يدیود ، تشد  هت  ات  یتفر 

ولناخراس یتمعن  همطاف  ایرد /  رفس  ات 

ایرد رفس  ات 

ولناخراس یتمعن  همطاف 

یم داب  یلزا  هخاش  يور  هک  یتولخ  زاوآ و  زا  رپ  ییاـه  شفک  ینادـمچ و  .تسادـخ  لایـس  تیمیمـص  نیمه  تشپ  تسود ، هناـخ 
.دروخ

نیرت هناقـشاع  ریطاـسا و  ناـغرم  یقیـسوم  ساـسحا  زا  هدرک  رپ  ار  یلاوـح  نـیا  ياـه  هرجنح  هـک  يدرم  دـیوگب  ناذا  تـسا  یفاـک 
.دنک یم  میسرت  ار  اهایرد  تشپ  هب  يرفس  مهف  رد  ندش  وحم  زمر  هک  یبآ  دروخ ؛ یم  بآ  یهاگآ ، ناکدوک  ياپ  ریز  شفینصت ،

؛ دسرب ات  .دشک  یم  راظتنا  ار  تقیقح  موجه  هک  یلد  رارق  رد  هداتسیا  تسا ؛ هنهرباپ  رفاسم  نامه  بارهس ،

یم مناد ، یم  مناد ، یم  دـش ، مهاوخ  زبس  مراک  یم  هچغاب  رد  ار  میاهتـسد  اـه » نم  رگد  نم  يا  دـیاشگب  هرجنپ  دـییآ ، تساـجنیا ، »
« .مناد

يریدن هیقر  رجاهم /  غرم 

رجاهم غرم 

يریدن هیقر 

دوشب رعاش  وت  لثم  ملد  شاک  يا 

دوشب ریاشع  نهذ  زا  رت  قالخ 

ما هغدغد  یب  لد  نیا  زا  سپ  هک  ینعی 

دوشب رجاهم  غرم  نیرت  بارهس 
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مق سدقم  رهش  هب  مالسلااهیلع  هموصعم  ترضح  دورو 

هراشا

هبنش

تشهبیدرا 1385  2

لوالا 1427 عیبر   23

Apr.22.2006

يدمحم سابع  يدمآ /  شوخ  مق  هب 

يدمآ شوخ  مق  هب 

يدمحم سابع 

.تسوت ندیسر  بات  یب  هک  يرهش  يارب  دربب  تاغوس  هب  ار  وت  سدقم  رطع  ات  دیآ  یم  تزاوشیپ  هب  داب ،

.مق دیشروخ  زا  رت  مرگ  یبت  يا ؛  هدرک  قرع  نازوس  بت  تدش  زا 

.اجنیا ات  يا  هدروآ  تا  یمارگ  ردارب  شوخ  رطع  قوش  هب  ار  ناوراک 

یمخز تا ، یناشیپ  .يرتکیدزن  دنوادخ  هب  یـسک  ره  زا  هک  اهنت  ردـق  نآ  ییاهنت ؛ ردارب ، دوبن  رد  اما  یهارمه ؛ یناوراک  اب  دـنچ  ره 
.يا هدرکرس  ردارب  زا  يرود  هب  هک  تسا  ییاهزور 

.تسوت ياه  سفن  رد  خرس  ياه  لگ  رطع 

.دنا هدمآ  وت  لابقتسا  هب  اورپ  یب  اه ، هناورپ 

.دنوش تیاپ  ریز  ياه  هداج  مدق  مه  یسک ، ره  زا  رتدوز  ات  دنود  یم  مق  رهش  ياه  نابایخ 
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، رهـش دوـش و  یم  رطعم  اوـه  یـشک ، یم  سفن  نیگنـس  مارآ و  يراذـگ ، یم  مق  هدز  ناـجیه  كاـخ  رب  هک  ار  تکراـبم  ياـه  مدـق 
.سدقم

سفن هک  هدمآ  رتوبک  ردـق  نآ  دـنیآ ، یم  مق  نامـسآ  هب  اهرتوبک  هتـسد  هتـسد  تندـید  قوش  هب  .تسا  تشهب  هناتـسآ  تهاگمدـق ،
.تسا هدش  راوشد  نامسآ  ندیشک 

.هتسبن تخر  تفیحن  رکیپ  زا  يرامیب  زونه  دنچ  ره  ینز ؛ یم  دنخبل 

.دننک یم  وت  یتمالس  رذن  دنراد ، عمش  هچ  ره  مق  ياه  هناخاقس  مامت 

.دوش یمن  رود  مق  رهش  ياه  بل  زا  دنخبل  يا  هیناث  .دندنخ  یم  وت  يوب  زا  اه  هچوک  اهزور  نیا 

مدق هک  نیا  دراد  یلاحشوخ  یگرزب ! یمارگ و  نامهم  هچ  دوش !؟ یم  رگم  مه  رتشیب  نیا  زا  یتخبشوخ  رهش ! نیا  دراد  یتداعس  هچ 
.دیا هدرک  زور  زا  رت  نشور  ار  شیاه  بش  دیا و  هداهن  مق  هدید  رب  ار  ناتکرابم  ياه 

.دهد یم  ار  تسد  رود  يابیز  نز  کمشچ  ياه  هراتس  يوب  شکاخ ، .تسا  هدش  هشیمه  زا  رت  کیدزن  رهش  هب  نامسآ ،

.دشک یم  سفن  ار  يرگید  ياوه  هدرک و  شومارف  ار  اه  یخلت  مامت  تندمآ  اب  مق 

.دنا هدرک  هصالخ  ناراب  رد  ار  ینابرهم  هک  ییاهربا  دنراب ؛ یم  شکاخ  رب  يرگید  ياهربا  اهزور ، نیا 

يانـشآ يادص  رطاخ  هب  دراب  یم  ناراب  رهـش ،  نیا  لاس  ياه  لاس  یگنـشت  رب  دراب  یم  هفقو  یب  ناراب  اهزور ، نیا  تندمآ  رطاخ  هب 
یمن هدروخ  ناراـب  ياـه  کـشجنگ  سیخ  ياـه  لاـب  زا  ار  ناراـب  يوب  یـسرپ و  یمن  اـه  نادواـن  زا  ار  ناراـب  يادـص  هک  ییوت  وت ؛

.یهاوخ

.دوب هدرک  شومارف  ار  یگدنز  تندمآ ، زا  شیپ  هک  یکاخ  دنادرگرب ؛ كاخ  هب  ار  شیور  ات  دیآ  یم  ناراب 

، مق ات  يا  هدـمآ  .یـشاب  هدرک  ریبعت  تندـمآ  اب  ار  رهـش  باوخ  ات  يا  هدـمآ  .ینک  رتوبک  زا  رپ  ار  رهـش  تولخ  نامـسآ  ات  يا  هدـمآ 
مامت زا  هک  دریگب  ار  وت  ینابرهم  يوب  ًالـصا  دریگب ؛ قشع  يوب  دریگب ، نامـسآ  يوب  كاخ ، نیا  وت  ياه  مدق  نمی  هب  دوش و  سدقم 

.دزاس یم  رو  هطوغ  اهربا  رد  ار  اه  مدآ  تا ، ینابرهم  يوب  ندینش  يرترطعم و  يراهب  ياه  لگ 
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هک يراید  تخانـش ؛ دـهاوخ  وت  مان  اب  ار  نآ  ایند  مامت  سپ ، نیا  زا  هک  ینیمزرـس  هب  يدـمآ  شوخ  يدـمآ ! شوخ  تدوخ  رهـش  هب 
! نابرهم سدقم  يا  يدمآ ، شوخ  مق  هب  دوش ! یم  وت  مان  شا  یناشن 

يداب تهزن  باتفآ /  زا  رت  نابرهم 

باتفآ زا  رت  نابرهم 

يداب تهزن 

.دیآ یم  رتوبک  لاب  يادص  سای و  بیرغ  رطع  قداص ، حبص  رس  نامه  زا  مدید  نم 

! هنییآ بآ و  يوگو  تفگ  زا  دشاب  هدش  رپ  رهش  راگنا 

سنج زا  هک  دـیآ  یم  یـسک  يانـشآ  ياوآ  رود ، يا  هداج  مخ  زا  مدـید  نم  متـسناد  یمن  نم  ...و  ییایب  وت  هک  دوب  رارق  وگب ؛  سپ 
هب مدـید  نم  متـسناد ! یمن  نم  ...و  يدوب  نابرهم  رفاسم  نآ  وت  وگب ؛  سپ  .دـیرگ  یم  بورغ ، معط  هب  دـنک و  یم  نامهاگن  ناراـب ،

سپ دندوشگ ؛ رپ  وت  ياعد  هب  هک  ییاه  میرکای  زا  دش  رپ  اه  هناخ  فقس  دنداد و  لگ  نامرهـش  میقع  ياه  هنوب  اب  تناتـسد ، شزاون 
هب مک  تسد  يدمآ ، هک  الاح  متـسناد ! یمن  نم  دش و  هتخیر  رهـش  ناماد  هب  هراتـس  همه  نیا  ناهگان ، هک  دوب  وت  ندـمآ  قوش  وگب ؛

ياه یگنتلد  هزادنا 

! نامب نامنامشچ  سگرن 

تسا و نتفر  تقو  هک  وگن  دکـشخب ! نامیوزرآ  غاب  هرجنح  رد  ندز  هناوج  زاوآ  دور و  داـب  رب  ناـمیایرد  هب  ور  ياـیور  هک  راذـگن 
تهاگنرد رپرپ  يدـمحم  ياه  لگ  رطع  هب  نامیاه  تسد  میدیـسرپن و  ار  هراتـس  یب  رازم  نآ  یناشن  زونه  هک  ام  یناراب ؛ لد ، ياوه 

.دورب تسد  زا  اه  هچوک  ترسحرد  میدوب ، شیوجتسج  رد  هک  ینابرهم  همه  نآ  تسا  فیح  تسا ؟ هدشن  نیگآرطع 

! باتفآ زا  رت  نابرهم  ناراب و  زا  رت  فیطل  میسن ، زا  رت  لالز  يا 

هدیکـشخ مسبت  درذگب و  ام  رهـش  زا  دراد ، دوخ  اب  ار  هدرک  چوک  ناگدنرپ  همه  ضغب  هک  تبیرغ  رفاسم  نآ  دـیاش  نامب ؛ اج  نیمه 
! دبایرد ار  تنابل 

یجنپ هجیدخ  ینابرهم /  هیاس 

ینابرهم هیاس 

یجنپ هجیدخ 

زا دندرک ! نیگآرطع  تشوخ ، يوب  هب  ار  رهـش  ياوه  دندوب ، هدرک  روبع  ترداچ  یلاوح  زا  ییاه  میـسن  هک  دوب  زورید  نیمه  راگنا 
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.دهد یم  ار  تسدالاب  ياه  ناتسب  يوب  مق  ياوه  دعب ، هب  زور  نآ 
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یشزاون هب  ار  ناشیاه  مشچ  ات  رهش ، هزاورد  زا  نوریب  ات  دندیود  ار  ناشقایتشا  رهـش  یقـشاع ، ياه  هداج  هک  دوب  زورید  نیمه  راگنا 
! دنزاس كربتم  ناتیاه  مدق  زا 

.دش باریس  رهش ، هنهک  شطع  دش و  شومارف  تا  هفطاع  ینابرهم و  قیقر  ناراب  اب  یلاوح ، ییاهنت  هک  دوب  زورید  نیمه 

.دش تخرد  نوناق  نداتسیا ، دعب ، هب  نآ  زا  دندرک و  مایق  تمارتحا  هب  اه  تخرد  يدمآ ، هک  وت 

زا اه  هخاش  تسشن و  هفوکش  هب  ار  ترگـشزاون  هاگن  رهـش ، .دننک  ییادگ  تفرعم  هناد  بآ و  تیاه  تسد  زا  اه  هدنرپ  ات  يدمآ  وت 
.دندش سیخ  وت  ینابرهم 

كاخ نیا  لد  رد  دناود  هشیر  ینابرهم  دعب ، هب  نآ  زا  .دش  يراج  هفطاع  راشبآ  يدـناکت ، هک  ار  ترداچ  .دـش  زاغآ  تنماد  زا  راهب 
.مق ياوه  رد  دیزو  تیانشآ  رطع  و 

.دش ناراب  هراتس  رهش ، ياه  بش  دعب ، رهش و  نامسآ  رد  يدرک  اهر  ار  تهاگن  هدنرپ 

رد اه  مشچ  دـنروایب و  وت  هرفـس  ياپ  ظفح  ار  ناشیاه  یگنتلد  رهـش ، یلاها  دنـشابن و  هاـنپ  رـس  یب  یلاوح ، نیا  نارتوبک  اـت  يدـمآ 
.مالسلا مهیلع  تیب  لها  همیرک  ناتسد  هب  دنزودب  دیما  مشچ  زاین  هناتسآ 

هب دـنزیوایب  تسد  ینابرهم و  هیاس  هب  دـنروایب  هانپ  نارتوبک  هتـسکش  ياه  لد  اـت  يا  هدـمآ  وت  منک  یم  سح  رت  کـیدزن  ار  وت  يوب 
.تا یتشهب  رطعم  ياوه  رد  دنریگب  لاب  ات  تتمارک ؛ نماد 

نابایخ قوش ؛ زا  هدوشگ  ناهد  رازه  نارازه  اب  دشک  یم  هلهله  رهش  ار  تندمآ  هتشرف ! وناب  دنام ، یم  سرون  ناراهب  هب  تندمآ  هویش 
! شخبب رهش  هنیس  هب  تسا ، مق  يریوک  ياه  بش  نشور  سوناف  هک  ار  تهودنا  دنشک  یم  لک  اه 

ینامـسآ حیرـض  هب  منزب  هرگ  ار  ملد  ات  وت  میرح  ياهر  شمارآ  هب  مراپـسب و  تا  ینابرهم  تسد  هب  ار  میاه  هروشلد  ات  يا  هدـمآ  وت 
...تا

.دنام دهاوخن  تباجا  یب  تیب  لها  همیرک  ناتسد  ياعد  زگره  هک  منادب  نیقی  مهاوخب و  ییاعد  سامتلا 

یسوط اروح  تبرغ /  رفس 

تبرغ رفس 

یسوط اروح 

ناب هیاس  رهـش ، ياهراوید  ریوک و  ياـه  هناـش  تیـالو ! نامـسآ  هراتـس  يا  رواـیب ؛ هیدـه  ناـمیارب  ار  تهودـنا  تبرغ و  یگتـسخ و 
مودق یناشف  لگ  هب  تسا  ینامزرید  هک  یناب  هیاس  تسا ، رت  جاتحم  وت  روضح  راس  هیاس  هب  هک  یناب  هیاس  دـش ؛ دـهاوخ  وت  ياهدرد 
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.تسا هتخود  مشچ  تا  ینامسآ 

ص:71

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


تیب رد  ات  .تسا  هدروخ  مقر  وا  مان  هب  یتخبشوخ  هعرق  تبحم ، تسرهف  رد  هک  يرورپ  هعیش  رهـش  تسا ؛ روعـش  روش و  رهـش  اجنیا 
.دنک ایهم  وت  ییاریذپ  يارب  ار  شا  ییاراد  مامت  رونلا ،

.دنا هدمآ  وت  زاوشیپ  هلوره  هب  اه  مدق  .دنروخ  یم  ناکت  وت  روضح  میسن  هب  اه  مچرپ  دنرظتنم و  اه  مشچ 

همشچ همشچ  ریوک ، هدیتفت  ناج  نیمز ، هدروخ  كرت  ياه  بل  زا  دنا ، هدیراب  رهـش  رب  ار  تندمآ  ربخ  دیما ، ياه  كدصاق  یتقو  زا 
.تسا هدیشوج  قایتشا  کشا 

؟ یکاخ ریوک  نیا  رد  تشهب ، اتفگش ! تسا ؛ هتفرگ  راهب  توارط  اج  همه 

ار شا  ینابرهم  فطل و  لمحم  یتسار ، افـص و  تمارک و  يوناب  هنییآ ، بآ و  دیـشروخ و  لسن  زا  یکاپ ، فافع و  یلاها  زا  ییوناـب 
.دنکفا یم  تیالو  ناگتفیش  راید  رب 

.مییوش یم  نامیاهکشا  اب  ار  تیاه  هصغ  وناب !

ار تماما  ناتسوب  زا  یلگ  راظتنا  راگزور ، يازارد  هب  میا و  هبیرغ  ایند ، هدز  تلفغ  راد  نیا  رد  دوخ  ام  ام ، اب  نکم  یبیرغ  رون ! يوناب 
.میا هدیشک 

.مینک اوجن  تیارب  ار  زارد  نایلاس  هودنا  هتشاذگ و  امش  لسوت  لکوت و  هناش  رب  رس  تیاه  یگتسخ  اه و  جنر  همه  اب  راذگب 

ایب و .دنک  راشرـس  ار  هنیرید  راظتنا  مامت  يوضر ، میـسن  يولع و  رطع  ات  مینک ، شرف  تکرابم  مودق  ریز  ار  نامناگدـید  لگ  راذـگب 
، ار اهرابغ  نیا  ات  ناشنب  مغ  رابغ  هداد ، تسد  زا  لد  ناتسود  هریاد  رد 

.نامرهش راگزور  میوقت  لصف  رس  ار  وت  اب  ندوب  ياه  هظحل  مینک و  ناماه  لد  نامسآ  ياه  هراتس 

بآ و يوناب  يوبن ! تمارک  يولع و  تمـصع  يوضر ، هموصعم  يا  ایب  .مینیـشنب  اشامت  هب  ار  نامـسآ  تهاگن ، هنییآ  يارو  زا  اـت  اـیب 
!؟ ینز یمن  رس  ام  هبلک  هب  ارچ  بشما  ینشور  رون و  هنیآ و 

هتسیاش تداعس  یلع  بیرغ /  ياه  هچوک  رفاسم 

بیرغ ياه  هچوک  رفاسم 

هتسیاش تداعس  یلع 

.دناشک یم  مق  هب  ار  اه  هتشرف  دناشک ، یم  مق  هب  ار  اه  هراتس  هک  رورغ  هوکش و  لیس  مق ؛ ات  هنیدم  زا  رون  ياه  فص 
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؟ دشک یم  نیمزرس  نیا  كاخ  رب  نماد  میسن ، نوچ  دراذگ و  یم  تنم  ناریا  كاخ  رب  هک  تسیک  لمحم  نیا 

؟ دنا هدش  شهوکش  نابیاس  اهربا ، هک  تسیک  نآ  زا  لمحم  نیا 

دهاوـخ تنم  كاـخ  مادـک  رـس  رب  دراد ؟ تماـقا  شزرا  نیمز  نیا  ياـجک  یتـسار  هب  اـجک ؟ هب  اـما  دـیآ ؛ یم  كاـخ  هنیـس  رب  ياـپ 
.دپت یم  بات  یب  نیمز ، بلق  دراذگ ، یم  اپ  اجک  ره  هب  درک ؟ دهاوخ  باریس  ار  كاخ  مادک  ناراب ، نیا  تشاذگ ؟

! دتسیا یم 

گر رد  روش ، .دراذگ  یم  مق  هنیـس  رب  اپ  هنیدم  بیرغ  ياه  هچوک  رفاسم  ...هدـنکآ  رون  زا  ياه  ناراب  رفاسم  يراهب ، ياهربا  رفاسم 
.دجنگ یمن  كاخ  تسوپ  رد  قشع ، اه و 

.تسا هتشاذگ  مق  هنشت  كاخ  رب  تنم  هتساخرب ، تیب  لها  هناخ  زا  هک  یمیسن  نیا  هنیدم ، زا  هدش  ادج  هشوگرگج  نیا 

ياهربا هب  دـیتسیاب و  .مالـسلااهیلع  هموصعم  همطاف  تسا ؛ مالـسلااهیلع  همطاف  نحـص  نیا  دـیناکتب ! ار  اـه  لد  دـیناکتب ! ار  اـه  مشچ 
! دیرگنب دنشک  یم  شا  یباتفآ  هرتسگ  رب  هیاس  هک  ناهج 

! دینیشنب هراظن  هب  ار  اه  هراتس  هراومه  صقر  دیتسیاب و 

.تسا مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  تشهب  تمس  هب  يا  هچیرد  نیا 

.دیزوایب سدقم  كاخ  نیا  نماد  هب  دیرادرب و  ار  اه  تسد 

هیلع یلع  تمارک  ثراو  .مالسلااهیلع  همطاف  تباجن  ثراو  مالسلااهیلع  همطاف  تسا ؛ هتـسشن  تمظع  هوکـش و  ریرـس  رب  همطاف  اجنیا 
.تیب لها  همیرک  ربمایپ ، رثوک  ثراو  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلا ؛

ام لد  شوه  تراغ  تمغ ، هدرک  يا 

ام لد  شورف  هناخ  هدز  وت  درد 

دنمورحم نآ  زا  ناسدقم  هک  يرس 

ام لد  شوگ  هب  هتفگورف  وت  قشع 

يورسخ نیریش  تمارک /  يوناب 

تمارک يوناب 

يورسخ نیریش 
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! تمارک گرزب  يوناب  يا  تماما و  رتخد  يا 

ار رهـش  نیا  هتفرگرابغ  كاخ  یتخب ، کین  تداعـس و  ياه  هفوکـش  يداهن ، مق  ناتـسریوک  كاخ  رب  ار  تکرابم  مودق  هک  زور  نآ 
.دندناشوپ
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يرگید ییانـشور  ار  مق  هراتـس  یب  نامـسآ  وت ، ياشگلد  هرهچ  هام  دـش و  لدـبم  يراهب  کنخ  میـسن  هب  يریوک ، زوسناـج  ياـهداب 
.دیشخب

ریوک هنـشت  كاخ  لاس ، ياه  لاس  زا  سپ  يدرک و  انـشآ  راهب  زیگنا  لد  رطع  اب  ار  رهـش  ياه  هچوک  اما  هنابیرغ ؛ هچرگا  يدمآ ، وت 
.دش باریس  تروضح  زبس  ناراب  توارط  زا 

رهـش زیگنا  لالم  هرهچ  زا  ار  زییاپ  رابغ  وت ، روضح  شوخ  رطع  نوچ  تسناوت  یم  يراهب  شخب  حرف  میـسن  نیمادک  ای  راهب  نیمادک 
هموصعم هوکشاب  دورو  هتسیاش  ات  دنا  هدرک  كربتم  توکلم  ملاع  نایسدق  ریهطت و  ینامسآ  ناگتشرف  ار  كاخ  نیا  نامگیب  دیادزب !

.دوش مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ 

رب تفارش  طخ  رگا  تسا و  شخب  یگدنز  مرگ و  شیاهزور  شمارآ و  زا  راشرس  شیاه  بش  ناراب و  هراتس  رهش  نیا  نامـسآ  رگا 
تـسا یهلا  تمحر  ضیف  زا  همه  دزاون ، یم  ار  اه  مشچ  شا  ینارون  ناویا  رب  يراوگرزب  تمارک و  هبیتک  دشخرد و  یم  شا  یناشیپ 

.داد رارق  رهش  نیا  رد  اروت  يدبا  هاگراب  درک و  تروضح  نابزیم  ار  مق  هک 

! تماما نادناخ  يافص  اب  تمحر  يا  باتفآ و  يوناب  يا 

مورحم تکاپ  نما و  مرح  ترایز  ضیف  زا  هد و  رارق  دوخ  تعافـش  تیاـنع و  وترپ  رد  میا ، هداـهن  ور  تکراـبم  ناتـسآ  هب  هک  ار  اـم 
! امرفم

يریدن هیقر  تونق /  ياعد 

تونق ياعد 

يریدن هیقر 

.تساه هتشرف  لاب  رب  شا  هواجک  ییوگ  هک  نانچ  نآ  دیآ ؛ یم  لاب  کبس 

لاح هب  ات  دانع ، ضغب و  نافوت  رگم  اما  دیاسایب ؛ يردـق  باتفآ ، میرح  رد  ات  .دراذـگ  یم  رـس  تشپ  ار  نارجه  مغ  ارحـص  هب  ارحص 
!؟ دنکن دس  ار  شهار  مه  راب  نیا  هک  هتشاذگ  شا  هدوسآ 

.دروخ یم  هرگ  جرزخ  نب  یسوم  هقداص  يایور  اب  شریدقت  هک  ییاج  نآ  نایاپ ؛ هطقن  ات  دسر  یم  دنلبرس  دوجو ، نیا  اب 
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هکلم هک  تسا  ییوناب  رتش  راهم  شتسد  رد  هکارچ  شیوخ ؛ ریدقت  هب  دلاب  یم  اه ، هتشرف  لاب  يور  هک  تسا  جرزخ  نب  یسوم  لاح ،
.دنهد یم  رب  شیارب  اه  لخن  دنشوج و  یم  شمارتحا  هب  اه  همشچ  هک  يا  هکلم  دش ؛ دهاوخ  مق  بلق 

! تاولص مالس و  اب  دننک  یم  شا  یهارمه  دنباتش و  یم  شلابقتسا  هب  هک  اه  نآ  دنتخبدیفس ، هچ 

هدـنکآ ناشاه  هیرو  دنـشکب  سفن  ار  تشهب  يوب  اهراز ، هروش  یلاها  ات  دوشب ، مق  يوربآ  اـت  تسا  هدـمآ  هناراوگرزب  ریوک ، يوناـب 
حوضو نیا  هب  ار  ناـتاه  لاوس  باوج  هک  ار  شا  هفیحـص  تواخـس  دیـشاب  شوگ  اپارـس  مدرم ! يآ  .اـه  ساـی  زیوـالد  رطع  زا  دوـش 

.تفای دیهاوخ 

.دنناوخب تونق  ياعد  دبا  ات  شدقرم  ياه  هتسدلگ  هسیدق و  نیا  دریگب  توکس  هزور  میرم ، دننامه  هک  تسا  دوز 
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كاپ نیمز  زور 

ییاضر هدیمح  تسا /  هدنامن  نیمز  زا  يزیچ 

تسا هدنامن  نیمز  زا  يزیچ 

ییاضر هدیمح 

.یکیرات وهایه و  هوبنا  رد  مشک  یم  سفن  دود ، رد  مشک  یم  سفن  درد ، رد  مشک  یم  سفن 

.اوهزا هدنرپ ، زا  ربا ، زا  بآ ، زا  تسین  يا  همزمز  .تسا  هتخات  زور  رب  بش ،

.دود زج  رابغ ، زج  نهآ ، زج  یهایس ، زج  گرم ، زج  تسین ؛ ییادص 

هدروخ كرت  كاخ ، تسا ؛ هدش  هدرشف  كاخ ، .تسین  ندیراب  يان  ار  نامسآ  .تسا  هدش  هلاچم  نیمز 

.شیوخ دولآ  كاخ  نابیرگ  رد  دشک  یم  سفن  دنک و  یم  هفرس  دشوج ، یم  گرم  نیمز ، ياه  گر  رد  .تسا و 

.ندیشوج يارب  ار  اه  همشچ  تسین  یلاجم 

.ندورس يارب  ار  ناگدنرپ  تسین  یلاجم 

.راهب يور  هبور  ندوشگ  شوغآ  يارب  تسین  یلاجم  ار  كاخ 

.تسدالاب یبآ  يوس  هب  دربب  تسد  ات  درادن  ناوت  شناتسد  درذگب ، ات  درادن  بات  شناوناز  هلاچم ، نیمز  هدولآ ، نیمز 

؛ تسین تاـیح  يارب  ییوهاـیه  تسین ، يا  هناوـج  تسین ، يراـهب  تسین ، یلگ  .دوـش  یم  هتـسب  زاـب و  نـیمز ، نیراـبغ  ياـه  هـچیرد 
.یکیرات تسا و  یکیرات 

.دشاب هدشن  یشومارف  ياه  ماگ  بوکدگل  هک  تسا  هدنامن  یقاب  نیمز  زا  يزیچ 
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وناز هب  شیوخ ، هار  همین  رد  نیمز ، .هتفکش  يراهب  یـسلطا و  هب  یـشوخلد  هن  يا ، هنوباب  هن  يا ، هنوپ  هن  هدنامن ؛ یقاب  نیمز  زا  يزیچ 
.یهابت رادم  رب  دخرچ  یم  تسا و  هدرک  نت  هب  ار  شا  یکاخ  سابل  تسا ؛ هدمآرد 

.شیاه مشچ  زا  دشوج  یم  برس  هدز و  وناز  کشخ  ییوجرانک  تسا ، هداتفا  هرامش  هب  شسفن  كاپ ،» نیمز  زور  »

، اهرابغ اهدرگ ، اه ، هلابز  اه ، بالـضاف  .درگن  یم  اه  ناـبایخ  ماـحدزا  هب  دراـشف و  یم  شیاـه  تشم  رد  ار  ادـص  كاـپ ، نیمز  زور 
 ... . اه گرم 

.شیوخ نابیرگ  رد  دزیر  یم  ورف 

.دشک یم  راظتنا  دزیوآ و  یم  راهب  شومارفان  ياه  هخاش  هب  ار  شیاه  تسد  كاپ ، نیمز  زور 

.دنزات یم  تدش  هب  شا  یناشیپ  رب  هدولآ  ياه  ماگ  كاپ ، نیمز  زور 

.دشاپ یم  ورف  شوماخ ، شیوخ  رد  هکت  هکت  نیمز ،

نیدلاردب مظاک  دمحم  تسا / ؟ نیمز  اب  يدروخرب  زرط  هچ  نیا 

؟ تسا نیمز  اب  يدروخرب  زرط  هچ  نیا 

نیدلاردب مظاک  دمحم 

.دهد یم  خساپ  ار  ام  اه ، لگ  نیرت  مرگ  يوب  زا  تقو  نآ  دوش ؛ باریس  ام  تبحم  گنهرف  زا  هنشت ، نیمز  میراذگب  دییایب 

!؟ دناسرب نیمز  نینزان  مادنا  رب  هشدخ  هکنیا  زج  تنایخ ، ياه  هشقن  دراد  هدیاف  هچ 

!؟ دزیرب مه  هب  ار  نیمز  مجسنم  هرهچ  هکنیا  زج  تلاهج ، تسیاشان  راتفر  درادرب  رد  يا  هجیتن  هچ 

رب یگدولآ ،»  » ِزره ياه  فلع  هک  ادابم  دـهد ! زورب  ار  دوخ  ِمشخ  ِناتـسراخ  نیمز ، ادابم  دـشکن ! هآ  نیمز ، اـت  میـشاب  بقارم  یلیخ 
.تسا روآ  جنر  دشاب ، هک  یتروص  ره  هب  يدیلپ ، لیمحت  نیمز ، يارب  دنیشنب ! نیمز  هرتسگ 

مینک رواب  .مینزب  نامـسآ  گنر  دروخن ، مه  هب  نآ  شیارآ  ات  دراد  یم  رب  نیمز  هرهچ  زا  ار  اه  یگدولآ  هک  يا  هقیقد  نآ  هب  دـیاب  ام 
هک تسا  يا  هدروخاپ  ِشرف  نیمز ، ایوگ  دـنیامیپ ، یم  ار  ینادابآ  ریـسم  یگدـنزاس ، گنهرف و  ياـه  ماـگ  یتقو  تسا ! یتمیق  نیمز 

.دور یم  الاب  شتمیق  هظحل  هب  هظحل 

.دراد یقالخ  نهذ  نیمز ، مینک  رواب 
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.دناسر یم  ار  نیمز  تیقالخ  دادعتسا و  دوش ، یم  نهپ  نیمز  رسارس  رد  گنراگنر  ياه  لگ  زا  یگرزب  ياهولبات  راهب ، ره  یتقو 

.دنتسه دلب  ار  ندرک  یگدنز  كاپ  زرط  هک  ییاه  هاگن  دنارتسگ ؛ یم  ملاس  ياه  هاگن  يارب  ار  زبس  ِطاسب  نیا  نیمز ، هتبلا 

.تسا هداس  كاپ و  نیمز  لد  هک  داد  ناشن  گنهرف ، نونکا  ناکدوک  هب  دیاب 

یناما مثیم  دنشکب /  سفن  ناتخرد  راذگب 

دنشکب سفن  ناتخرد  راذگب 

یناما مثیم 

.تسا هتسشن  اه  تخرد  گرب  يور  هدود  رهش ؛ رد  دشک  یم  سفن  ناطیش 

.دسر یمن  لگنج  نییاپ  ياه  هیال  هب  رون ،

! دریم یم  دراد  یگدنز 

.دنا هدرک  هرود  ار  نیمز  اهربا ،

.دود يوب  زا  هدش  رپ  هام ، هیر 

! رگید تسا  هدش  ایؤر  دازآ ،» ياوه  »

.دنا هدرک  ریخست  ار  اه  هرجنپ  دنلب ، الاب  ياه  شکدود 

.دسر یمن  اه  لولس  هب  نژیسکا ،

.یمدآ نایصع  همه  نیا  زا  دزوس  یم  تعیبط 

؟ دور یم  اجک  هب  ملع 

.رگید تسا  هدش  ایؤر  یکاپ  تسا ، هدمآ  هوتس  هب  یکیرات  سبحم  يانگنت  رد  رشب ، نادجو 

.تسا هداتفا  هفطاع  نمرخ  رد  شتآ 

!؟ تایح جوم  رپ  يایرد  رد  دننک  یم  خاروس  ار  شیوخ  یتشک  هک  تسا  هدش  هچ  ار  مدآ  ینب 

.یلگ ياه  هناخ  ماب  تشپ  رد  اه ، موبلآ  رد  مییوجب ، اه  هرطاخ  رد  دیاب  ار  یبآ » نامسآ  »

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  يرتسکاخ » ، » نامسآ

.دنا هتخیمآ  مه  هب  دود ، هم و 
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.تساهربا هرصاحم  رد  دالیم ،» جرب  »

! دنسوپب ات  دنروخ  یم  كاخ  اه  هدرپ 

.نابایخ ياه  هیشاح  هن  كراپ ، ینامیس  ياه  تکمین  رب  هن  تسین ؛ نتسشن  ياج 

.تسا هتسب  تخر  اه  هیواز  اه و  حطس  زا  یگزیکاپ 

! تسا هدرک  ترجه  هک  ار  راهب  کنخ  میسن  داب  دای 

.دنا هدولآ  دود  هب  ار  اوه  دنا / هدرک  لگ  ار  بآ 

تسا لکشم  رهش  رد  ندیشک  سفن  یتح 

يروایب نامیا  هعجاف  قمع  هب  دیاب 

.دننز یم  مدق  هچوک  رد  اهوید 

...دیآ یم  هک  تسا  بش  ياه  همزگ  ياپ  يادص 

! ییاهر يور  هب  مییاشگب  ار  دس  ياه  هچیرد  حبص ! هب  میروایب  نامیا  دیاب 

! دنشکب سفن  ناتخرد  دشکب ، سفن  نیمز  میراذگب 

! میربن اه  هناخ  رد  تشپ  ار  گرم 

.دنک یم  عطق  ار  تایح  گرهاش  درتسگ و  یم  هک  تعیبط  شراوگ  هاگتسد  رد  تسا  یمس  یگدولآ 

.میریگب ار  ناطیش  موجه  يولج  دیاب 

.زونه تسا  هدشن  رید 

.مینزب هلصو  میناوت  یم  ار  نُُزا  هیال 

! یگدنز هب  یکاپ ؛ هب  افص ، هب  تفگ  يرآ »  » ...یکاپان و هب  تفگ  هن  دیاب 

يداب تهزن  / نیمز اب  یتشآ  زور 

، کچوک ياه  یهام  اب  لالز  ياه  هناخدور  یشحو ، ياه  لگ  زا  رپ  زبس ، نیمز  هدنرپ ، زا  رپ  یبآ ، ینامسآ 
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.تسا یکاخ  هرک  نیا  موصعم  ناکدوک  یشاقن  ناگدنرپ ، هنایشآ  اب  رتسگ  هیاس  ناتخرد 

.مینک مگ  نام  ینیشنرهش  ياه  یگدولآ  يوهایه  رد  ار  ناش  یمیمص  هدنخ  میریگب و  ناشیاه  یشاقن  زا  ار  يداش  گنر  تسیناور ،
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.تسا تمینغ  اه  گنس  نایم  زا  کچوک  لگ  کی  ندز  رس  مه  زونه 

.دناشکب دوخ  لابند  هب  ار  مشچ  نارازه  دناوت  یم  بآ ، رد  هداتفا  ورف  گرب  کی  ندش  روانش  مه  زونه 

.تساه یلیخ  يوزرآ  اهرازفلع ، نایم  رد  ندیود  لگ و  زا  رپ  ياه  تشد  يور  رب  ندیباوخ  مه  زونه 

!؟ دش هارمه  یهایس  اب  دیاب  ارچ  تسیرگن ، یبآ  دوب و  زبس  ناوت  یم  یتقو 

.میدرگ زاب  وا  رهم  رپ  ناماد  هب  مینک و  یتشآ  نیمز  اب  هرابود  ات  تسا  یفاک  تمیمص  یگداس و  یمک  طقف 

هتسیاش تداعس  یلع  دیروایب /  دای  هب  ار  نیمز 

دیروایب دای  هب  ار  نیمز 

هتسیاش تداعس  یلع 

مـشچ رد  .تسا  هدرب  دای  زا  ار  شیابیز  هتـشذگ  نیمز ، .نامیـس  دود و  نیگنـس  ياه  هیاـس  ریز  تسا ، هدرب  داـی  زا  ار  شدوخ  نیمز ،
هک ینامــسآ  داـی  زا  هغدـغد ، یب  ياـهزاورپ  .تـسا  هدـنام  اـج  یــشومارف  زا  يا  هلاـه  رد  رود ، يا  هرطاـخ  ناـنوچ  زورید ، شیاـه 

.تسا هتفر  دوب  یبآ  يراگزور 

.تسا هدنکآ  دود  زا  اه ، هراتس  ياه  هیر  .دنا  هدیدن  حوضو  هب  ار  نامسآ  هنیس  اه ، هرجنپ  هک  تساه  لاس 

زا دـیاب  ایند  ياه  هار  مامت  ارچ  یتسار  هب  میا ؟ هدرک  لامیاپ  هداج  مادـک  ریز  ار  هزبس  تخرد و  ياه  لصف  دـنیاجک ؟ یبآ  ياـهزور 
؟ دنکشب نهآ  تُخمُز  ياهدایرف  ار  لگنج  میرح  ارچ  اه ؟ هدنرپ  اه و  هناورپ  زبس  تارطاخ  يور  زا  درذگب ؛ لگنج 

يرتسکاخ ياه  هزبس  يارب  راطق ، ياه  هپوک  زا  هک  دنهد  یم  ینارباع  هب  ار  ناشتارطاخ  دـنوش و  یم  نک  هشیر  یکی  یکی  ناتخرد ،
هب هناورپ  لگنج و  ياه  لصف  يارب  ار  ریوک  زور ، هب  زور  دـنراذگ ، یم  اج  رب  هک  ییاپ  در  دـننادب  هکنآ  یب  دـنهد ؛ یم  ناکت  تسد 

.دروآ یم  ناغمرا 

؟ درک یم  شمارآ  یبآ  ناـمهم  هب  ار  قاـتا  دـمآ و  یم  نیئاـپ  هرجنپ  عاـفترا  اـت  هرقن ، هاـم  هـک  دـنخبل  هزبـس و  ياـهزورید  تساـجک 
؟ دوبن دود  نامیس و  نهآ و  زا  يربخ  نآ ، رد  هک  گرزبردام  ياه  هصق  تساجک 
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یم اه  هچوک  رد  ار  نیدرورف  ياپدر  مارآ  مارآ  كانمن ، لگهاک  يوب  هدروخ ، ناراب  كاـخ  يوب  نآ  رد  هک  ییاـه  هچوک  رد  هسرپ 
؟ دنیاجک دندش ، یم  وراج  بآ و  نامهیم ، راظتنا  رد  دنخبل ، رون و  زا  ینماد  اب  اه  هناخ  تخیر و 

.میا هدرب  دای  زا  تسا  هدرک  بوسر  دود  برس و  ریز  الاح  هک  ار  نیمز  يرآ ! .میا  هدرب  دای  زا  ار  نیمز 

.تسین هدنرپ  زاورپ  زا  يربخ  نآ ، رد  هک  تسا  هدرک  تداع  ییاوه  هب  نامیاه  سفن 

یمن ار  ییاتسور  چیه  هار  هک  میوش  یم  هریخ  ییاه  هرجنپ  هب  هتسشن ، ام  دسر و  یمن  یبرـس  هام  عافترا  هب  نامیاه  هرجنپ  تسد  الاح 
.دنا هدرب  دای  زا  ار  رازمدنگ  رارق  یب  تعسو  هک  ییاه  هرجنپ  دنیاشگ ؛

.دنا هدرب  دای  زا  ار  ایرد  یگیاسمه  دیپس و  ياهربا  عافترا  ات  ياه  كداب  داب  دوب ، میسن  تسد  رد  هراومه  هک  ناکدوک  تسد 

؟» دروخب رب  نیمز  نوناق  هب  هک  مینکن  يراک  دشاب  نامدای  : » دنزب راج  هک  يرعاش  تساجک 

.دور یم  دای  زا  دراد  نیمز  .میورب  رعش  ياچ و  ياهزورید  ینیشن  بش  هب  دیرادرب  ار  اه  سوناف 

یمیظعلادبع همطاف  نیمز /  يوزرآ 

نیمز يوزرآ 

یمیظعلادبع همطاف 

: تسام همه  يوزرآ  اهنیا ،

.یگدنز روش  زا  موش  یم  زیربل  ناهگان  يراج ؛ دور  نیا  لالز  بآ  زا  ار  مناتسد  منک  یم  زیربل 

دننز یم  دـنخبل  ناتخرد  .دزاون  یم  ار  محور  اه ، کشجنگ  کیج  کیج  يادـص  .تسا  هدـیناشوپ  مرخ  ياه  هزبس  ار  مرود  ات  رود 
كاـپ ياوـه  نـم ، هـب  دـیوگ  یم  ریخ  هـب  حبـص  دـهد و  یم  ناـکت  تـسد  مـیارب  تـسد  رود  زا  میـسن  .ار  منتـسیز  هناـمداش  هوـکش 

.یهاگحبص

رد زاورپ  هب  اه  هناورپ  ملابند  هب  مود و  یم  اهراز  هتوب  نایم  رد  تسمرس  نینچ  نیا  نم  هک  دننیب  یم  یتقو  دنوش ، یم  بات  یب  اه  لگ 
.دنیآ یم 

دنک و یم  اج  زا  ار  مبلق  اهراشبآ  يادص  مور ؛ یم  رتولج  .دـندلب  ار  مرعـش  همه  اه  هدـنرپ  ایوگ  ار ؛ يرعـش  منک  یم  همزمز  بل  ریز 
.درب یم  لایخ  نامسآ  يوس  ارف  ات  ار  محور 
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.موش هتسخ  يا  هرذ  هکنآ  یب  مور ؛ یم  الاب  ماگ  هب  ماگ  دنا ؛ هدناشوپ  اه  نمچ  ار  شیاپاترس  هک  منیب  یم  ار  یهوک  میور ، هب  ور 

لثم تعیبـط  ياـه  ییاـبیز  هب  منک  یم  هاـگن  طـقف  .ناـمز  تشذـگ  هب  منک  رکف  هکنآ  یب  ار ؛ یگدـنز  كاـپ  ياوـه  مشک  یم  سفن 
یمن ار  مشوگ  یـشارخلد  يادص  چیه  .منک  یم  هاگن  مفارطا  هب  تسا ، هتـشاذگ  تعیبط  هصرع  هب  اپ  راب ، نیتسخن  يارب  هک  یکدوک 

قح سک  چـیه  راگنا  رهـش ! رد  تسین  يا  هناخراک  چـیه  راگنا  دوش ، یمن  هدـید  يدود  چـیه  مرـس  يالاب  یبآ  نامـسآ  رد  درازآ و 
! تعیبط نیا  تفاطل  یکاپ و  هب  دربب  تسد  درادن 

طیلب اب  زج  دننک و  یم  يرادهگن  نآ  زا  قشع  نامسآ  تفه  رون و  نامسآ  تفه  هک  تسا  يا  هزوم  اجنیا 

هک ینیمز  ییابیز ؛ زا  زیربل  نامسآ ، نوچ  تسا و  نیمز  تعیبط  اجنیا  .تشاد  دهاوخن  دورو  هزاجا  سک  چیه  كاپ ، یبلق  اب  دنخبل و 
هب شناور  ياهدور  دنا  يراج  هک  ینیمز  .تسا  حور  یب  درـس و  مرگ ، یـشتآ  نابرهم و  يداب  لالز ، یبآ  زیخلـصاح ، یکاخ  نودب 
هب دنشک  یم  رپ  شناگدنرپ  قشع و  نامسآ  ات  دنا  هدیشک  دق  شناتخرد  تبالصرپ ، هناقـشاع و  دنا  هداتـسیا  شیاه  هوک  رون ، تمس 

.ادخ تمس 
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ییاهب خیش  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنشکی

تشهبیدرا 1385  3

لوالا 1427 عیبر   24

Apr.23.2006

یجنپ هجیدخ  تمکح /  تفرعم و  لوکشک 

تمکح تفرعم و  لوکشک 

یجنپ هجیدخ 

رازه اـب  ار  وت  ناهفـصا  .ما  هتفاـی  نینچ  ار  وـت  نم  شناد ؛ زا  ییـالوش  رد  هدیـشوپ  .نت  رب  تمکح  يادر  شود ، رب  تفرعم  لوکـشک 
.تسا هدش  ناوخ  هنارت  هجهل ،

.هشیدنا لمأت و  یتوربج  نانشور  هب  ور  تسا  زاب  وت  ناتسد  يوپاکت  زا  شنیب ، ياه  هرجنپ  هک  تسا  يرید 

.ار ناهج  يوهایه  دنرگن  یم  وت  یتوکلم  هاگن  هچیرد  زا  هتفیش  ياه  مشچ  تسا  يرید 

.دنیوج یم  يزور  وت  راتفگ  ینافرع  هرفس  ياپ  تفرعم ، نایادگ  تسا  يرید 

.دننیچ یم  رب  هناد  وت  تمکح  ياه  تسد  زا  هک  ار  هشیدنا  ناگدنرپ  وت ، هناد  ماد و  زا  تسین  يزیرگ 

.دنا هدروآ  هانپ  وت  لزغت »  » يراهب ياه  تشد  يزبس  هب  تسا  يرید  لایخ ، ناوهآ 

.دراد نایرج  رون  وت ، دوجو  لوکشک  رد 
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همه نیا  .دـنا  هدوـشگ  اـنمت  تسد  تا ، یناـبرهم  عـمط  هب  لـئاسم ، همه  نیا  .دـناوت  بلق  هشیمه  ناـنکاس  تمکح ، تفرعم و  ملع و 
.وت زا  یتمارک  عافترا  هب  دنا  هدیشک  دق  هنارفولین  هک  تسوت  هاگن  ینامسآ  راونا  نمی  هب  قشاع ،

.اه « اردصالم  » دنبای یم  ناماس  وت  لاب  رپ و  ریز 

.تیانشآ هزاوآ  دزو  یم  ناهج  ياه  ماب  رب 

.دنا هتشاذگ  نونج  هب  رس  نابایب ، رد  نابایب  تراتسد ، رطع  قوش  هب  اهداب 

.دنا هدروآ  ناهفصا  هب  ار  ترادید  يانمت  اه ، هداج 

.دنا هدیزگ  نایشآ  تنامشچ ، یلاوح  رد  ییاناد  بلط  رد  رجاهم ، ياهوتسرپ 

.دنا هدز  ودرا  تمالک  هنماد  رد  تلیضف ، يوج  تسج و  هب  نالازغ 

«. هّللا فطل  خیش   » ياه يراک  یشاک  یبآ  رد  تسا ؛ يراج  تبان  لالز و  ياه  هشیدنا  هرطاخ  زونه 

.تا ینامسآ  هبذج  گنر ، رد  گنر  ناهاپس ،»  » هنییآ رد  دراد  یلجت  زونه 

.تا یکالفا  ياه  مدق  رب  دنیاس  یم  عضاوت  یناشیپ  ناهفصا ، سنرقم  ياه  قاط 

.راگدنام تسا و  یندشان  شومارف  وپاق ،» یلاع   » شرفگنس رب  تنشور  ياه  ماگ  نینط 

.تسا راشرس  دبا  ات  تا ، یکالفا  هشیدنا  یلالز  زا  راگزور ، لوکشک  دراد و  موادت  هرامه  هنامز ، ياه  نایرش  رد  تروضح  يراج 
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هیواعم اب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  حلص 

هراشا

هبنش هس 

تشهبیدرا 1385  5

لوالا 1427 عیبر   26

Apr.25.2006

يدمحم سابع  دوب /  تنایخ  زیربل  تا  یلاوح 

دوب تنایخ  زیربل  تا  یلاوح 

يدمحم سابع 

«! رادرس نیرتاهنت  ، » تسوت ییاهنت  مکح  مکح ، نک ! رهم  سیونب و  مه  ار  تاملک  نیرخآ  نیا 

.تسا هدرک  هناوید  ار  ایند  دزیر ، یم  تنابیرگ  زا  هک  یتبرغ  يوب 

.دراشف یم  اهزاوآ  يادص  زا  رود  ار  تا  یمارگ  هرجنح  تبرغ  ضغب ،

یمارگ ردـپ  هک  ییاه  بش  همین  مامت  لثم  تفر ، جارعم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  یبش  لثم  يا ؛ هدـنام  اـهنت 
.دیشک یم  دایرف  ار  شا  ییاهنت  درک و  یم  هاچ  رد  رس  مالسلا ، هیلع  یلع  تا 

.ردپ قارف  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تبرغ  ياه  کشا  لثم  يا ، هدنام  اهنت 

وت ندید  يارب  اه  بش  نیا  مه  هام  یتح  درادن ، هار  تتولخ  هب  زیچ  چیه  سک و  چیه  رگید  ادخ ، زا  ریغ  هک  يا  هدـنام  اهنت  ردـق  نآ 
مامت هتـشادن و  نایرج  ترانک  رد  مه  اوه  ییاهنت ، زا  منک  یم  سح  اه ، تقو  يا  هراپ  .دـشک  یمن  كرـس  تا  هناـخ  ياـه  هرجنپ  زا 

.دندوب هداتسیا  تیارب  اه  نامز 
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اما هدش ؛ زیربل  یخلت  زا  هک  يا  هلایپ  یـشونب ، دیاب  دـعب  ياهزور  هک  تسا  يرهز  هلایپ  نامه  مکح  رد  همان ، نیا  هک  نک  رهم  ار  همان 
.درشف یم  ار  تیولگ  تبرغ ، هک  ییاه  لاس  مامت  یخلت  هزادنا  هب  هن 

! دنا هدشن  بوذ  یکی  یکی  هیواعم ، رز  ياه  هسیک  رد  تنازابرس  مامت  ات  نک ، رهم  ار  همان 

هیواعم رز  ياه  هسیک  نفع  يوب  ار  ایند  ات  نک ، رهم  ار  همان  ماین ! رد  یتح  يریشمش  زا  غیرد  درم ، دنچ  زا  غیرد  زابرس ، دنچ  زا  غیرد 
.تسا هدرکن  هفخ 

.تسا هتفرگ  ار  ناشماین  رد  ياهریشمش  ار و  وت  ياهزابرس  هک  یتلفغ  باوخ  زا  رت  هاتوک  تسا ؛ هاتوک  تصرف ،

زرماتار ناشمالـسا  رز ، ياه  هسیک  يوب  دنا ! هتخورفن  رانید  دنچ  هب  مه  ار  شیوخ  نید  اهنکـش ، دـهع  يافو  نیا  ات  نک ، رهم  ار  همان 
.تسا هدناشک  رفک  اب  یشوغآ  مه 

زا ار  بآ  ایند ، باوخ  هک  شاـبم  اـهنیا  دـیما  هب  دـنا ؛ هدرپس  وت  هب  هک  تسا  یتناـما  نیا  تسوت ؛ راوگرزب  دـج  ياـهبنارگ  ثاریم  نیا 
راگنا نیمز ؛ ياه  نارکوش  مامت  زا  رت  خـلت  یتاظحل  خـلت ، یتاظحل  تسا ، یموهوم  تاظحل  تاـظحل ، نیا  .تسا  هدـنارذگ  ناـشرس 

راهچ ره  زا  دنا و  هدیبوک  خیم  فرط ، راهچ  هب  ار  تیاپ  تسد و 

اه تخرد  مامت  دنا و  هدرک  مرو  اهدور  مامت  دنک ، یم  درد  ایند  مامت  ترصانع !» تسس  ناهارمه   » نانمـشد و تدنـشک ، یم  فرط 
.يدرک رهم  نید ، تحلصم  هب  ییاهنت و  روز  هب  هک  تسا  يا  همان  حلص  نتم  زا  رت  هصالخ  تا  ییاهنت  يوب  ضغب !

.دنبوک یم  هرخص  رب  رس  اهایرد  جوم  جوم  ار  تا  ییاهنت 

.دنا هدز  وناز  تنایاپ  یب  تبرغ  همه  نیا  ربارب  رد  دنلبرس ، هوک  هچنآ  ره 

.ینک یم  رهم  ار  هتساوخان  یحلص  راچان ، هب  هک  ار  يا  هظحل  دننک  یشکدوخات  دنا  هدش  راشبآ  اهدور ، مامت 

.دشابن یباتفآ  ياهزور  هیاسمه  تا  هیاس  نیا ، زا  دعب  رگا  درک ؛ دهاوخ  قد  باتفآ ،

.تشاد دهاوخن  كاخ  زا  ندمآ  رب  رس  یهایگ  چیه  وت  رطع  یب 

یم مکحم  ییاه  مدق  اب  اه ، هوک  مامت  زا  رتراوتـسا  زونه  اما  یناد ؛ یم  بوخ  .تسوت  تداهـش  مکح  ینک ، یم  رهم  هک  يا  همان  نیا 
تبرغ رفک و  مامتان  ياهراشف  ینک  یمن  مخ  رس  هاگ  چیه  نید و  زا  ناناملـسمان  ياه  یمهف  جک  هیواعم و  تافارحنا  ربارب  رد  یتسیا 

.ار
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؛ دیآ یم  تا  هناخ  هب  هدناوخان ، هدناوخ و  نامهیم  ره  يا و  هتـسبن  تیافو  یب  نارای  زا  مادـک  چـیه  يور  هب  ار  تا  هناخ  رد  مه  زونه 
.دشاب رهز  ناشتاغوس  رگا  یتح  اه ؛ نامهمان  هک  روط  نامه 

زونه .دننک  یم  ناهنپ  ناشهاتوک  ياه  هیاس  تشپ  ار  شیوخ  هک  یمدرم  یمدرم ؛ نارگن  مه  زونه  .دور  یم  ناشلابقتسا  هب  وت  دنخبل 
هدرگ ناشیفخم ، نیتسآ  رد  ياهرجنخ  قرب  اب  ناشتلاهج  ياه  مخز  دـندرک و  تشپ  وت  هب  ایند  لثم  هک  ییاه  ناـمه  ییاـهنآ ؛ نارگن 

.درک انشآ  تنایخ  يوب  اب  ار  تا 

.هیواعم رز  ياه  هسیک  زا  رت  قیمع  ییاه  مخز  دنشک ؛ یم  ریت  تیاه  مخز  زونه 

.درشف یم  ار  تا  یمارگ  نابیرگ  هک  یتبرغ  همه  نیا  زا  تسا  هدش  هلاچم  دوخ  رد  ایند 

تنایخ زا  هک  ییاهزور  مامت  يارب  اـیند و  دوخ  يارب  هیواـعم ، يارب  ینک  یم  رهم  ار  اـیند  .ناتـسرپ  اـیند  ماـن  هب  ینک  یم  رهم  ار  اـیند 
.تسا زیربل 

یجنپ هجیدخ  هیرگ /  نوخ 

هیرگ نوخ 

یجنپ هجیدخ 

راگزور بیرغ  تنامشچ ، رذن  میاه  هیرگ  نوخ 

! رابدرب ناشفشتآ  يا  وت  میوگ ، یم  وت  زا  نم 

ار هودنا  مغ و  یهوک  يا  هدرک  ناهنپ  هچ  لد  رد 

! راد غاد  روبص  يا  هآ  نک ، زاب  بل  نزب ، یفرح 

نک عمج  تیادص  رد  ار  تتردق  مامت  بشما 

! رابب شتآ  رگج  قمع  زا  خیرات ، نیا  قرف  رب 

نک باترپ  ناشتمس  ار  تا  هنیس  ياه  هلعش  مغ 

راگزور دزوسب  تیاه  سفن  مره  رد  راذگب 

هن دندیمهفن ، ار  ترعش  ماهیا  نیرتابیز 

رات درس و  ياه  هدوت  نآ  هدز  خی  ياه  بلق  نآ 
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تشون مهاوخ  وت  گوس  رد  طقف  ار  میاه  هیرگ  نوخ 

...راوس یب  نیرخآ  درم  يا  رادرس ! نیرتاهنت 
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سبط رد  ناریا  هب  اکیرمآ  یماظن  هلمح  تسکش 

ییاضر هدیمح  تسا /  هتشذگ  بش ،

تسا هتشذگ  بش ،

ییاضر هدیمح 

.تسا هدرک  رپ  ار  نابایب  گرم ، همزمز  .تسا  شوماخ  هام ، غارچ  دّرغ ، یم  نابایب 

هثداح کلپ  نش ، زا  ینافوت  .تسا  راگدرورپ  هزجعم  نش ، زا  ینافوت  .درذگ  یم  هلاچم  بش  دشک ، یم  سفن  یمدق  کی  رد  حـبص ،
.تسا هدیچیپ  مه  رد  ار  قافتا  نش ، زا  ینافوت  .تسا  هتسب  ار 

.اهداب اه و  هزیرگنس  میخژد ، ناشافخ  هشال  نهآ ، ياه  هکت 

يارب تسین  یماـگ  تراـغ ، تین  هب  تسین  یتـسد  تسین ، يا  هثداـح  .تسا  هتخود  كاـخ  هب  یمـشچ  نامـسآ و  هب  یمـشچ  سبط ،
ار قافتا  خیرات ، هدیچیپ ، ییاوه  اه و  نش  نتخیر ، ورف  ماگنه  سیلبا  دایرف  اه و  نش  هراپ ، هراپ  نامـسآ  اه و  نش  .ندرک  بوکدـگل 

.مارآ مارآ  دنز  یم  قرو 

.تریح زا  دنا  هدوشگ  ناهد  هثداح  يور  هب  ور  اه ، هنیئآ 

.تسا هدش  زاغآ  رترورغم  زور ،

.راختفا هب  تسا  هتفرگ  الاب  ار  شرس  نابایب ،

شیوخ دولآ  كاخ  نهذ  رد  ار  بشید  يوهایه  مارآ ، ناـبایب  .تسا  هتفرگ  ناـیاپ  موش ، قاـفتا  هدـش و  در  بش  تسدـکی ؛ نامـسآ 
، سبط تسا و  هتفرگ  نایاپ  بش ، ار .-  هدش  دوبان  ناشافخ  نینهآ و  ياه  هراپ  هکت  ار -  برطـضم  ياه  هزیرگنـس  دـنک -  یم  رورم 

.دروآ یم  دای  هب  ار  هثداح 
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ندش در  يارب  یماگ  چیه  تسا ، هدشن  زارد  قافتا ، يولگ  ندرشف  يارب  یتسد  چیه  تسین ، سک  چیه 

.تمظعرپ رورغرپ ، تسا  هداتسیا  سبط  هتشذگ و  بش  .تسا  زیخدیشروخ  نابایب ، هتـشذگ و  بش ، .تسا  هدنامن  اج  كاخ ، نیا  زا 
اب نابایب  .درذگ  یم  مارآ  هثداح  هزجعم ؛ ياترازه  بات  چیپ و  اه و  نش  .تسا  هتشذگ  قیاقد  رس  زا  جاوم ، يا  هناخدور  نوچ  خیرات ،

.دنک یم  ساسحا  ار  يزوریپ  شیاه ، هتخای  مامت 

.ار هثداح  بش  دنک  یم  نشور  ار و  ریوک  دنک  یم  ناراب  رون  تدش  اب  دیشروخ ، دود و  یم  اه  نش  يال  هب  ال  زور ، عاعش 

یناما مثیم  تسا /  يراج  اه  هتشرف  سفن  نیمزرس ، نیا  رد 

تسا يراج  اه  هتشرف  سفن  نیمزرس ، نیا  رد 

یناما مثیم 

همه يارب  دـشاب  یتربع  سردات  اـهرادراخ  میـس  هب  مینز  یم  هرگ  ار  ناـتیاه  تسد  .میدـنب  یم  سبط  ياـهراخ  اـب  ار  ناـتیاه  همکچ 
.ناراوخ ناهج 

هدیپس دهد و  یم  کیالم  هسوب  يوب  شکاخ ، بجو  هب  بجو  تسین ؛ نات  يردپ  ثاریم  هک  دیرادرب  نیمزرس  نیا  زا  ار  ناتیاه  هاگن 
.شنانکاس رب  دزیر » یم  ورف  نامسآ  ياه  هچغاب  زا  سای  گربلگ  رازه   » اه مد 

.اه هنارک  یب  هب  تساه  كدصاق  زاورپ  يوکس  شیاه  هپت  دنیاس و  یم  اهربا  رب  رس  راختفا ، رورغ و  زا  شیاه  هلق 

یم فراع  اه  مشچ  اجنیا  .تسج  شا  یلاـها  بلق  رد  ار  ییاروها  رهم  دـیبلط و  شا  یناـبایب  ياـهرابنا  بآ  زا  دـیاب  ار  بآ  ییاراوگ 
.درادن یهار  شیاه  هیواز  اه و  جنک  هب  ناطیش  هک  تسا  یکاپ  هناتسآ  اجنیا  .قشاع  اه  لد  دنوش و 

.دنریم یمن  زگره  دنا و  قشع  هب  هدنز  شنامدرم  اریز  تسا ؛ ینعم  یب  اجنیا  رد  گرم 

.دشخب یم  امرگ  هک  تساجنیا  شتآ  .دبای  یم  یلاعت  هک  تساجنیا  رنه 

.تسا باتفآ  نیمزرس  اریز  دیاپ ؛ یمن  يرید  تسین و  ریگارف  شیاه  بش 
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.درذگ یم  تمالس  هب  مه  شتآ  ياهورهار  زا  شا  هتسیز  كاپ  شووایس  دروآ و  یم  رد  وناز  هب  اهراغ  یکیرات  رد  ار  وید  شمتسر 

دوش ناریو  هک  ناریا  تسا  غیرد  »

« دوش ناریش  ناگنلپ و  مانک 

هب دـننک و  شا  هکت  هکت  اه  گرگ  هک  تسین  هدامآ  ذـیذل و  يا  همعط  تسین ، اه  یبنجا  نشین  هبارخ  تساه ؛ يدابآ  نیمزرـس  اجنیا 
مدآ نوخ  رد  يریذپان  ملظ  تفارش و  اجنیا  .دندنخب  شمدرم  یگراچیب  یگراوآ و 

.تسا ناشتایح  زمر  یگدازآ ، تساه و 

ساره زا  اـه  هراتـس   » دـننک و یم  کیلـش  مدرم  هب  هحلـسا  اـبار  يدازآ  هک  ییاـجنآ  هن  حلـص ، هاگتـسیا  رد  تساـجنیا ؛ ندـمت  دـهم 
«. دنیآ یمن  نوریب  هاگهانپ  زا  زور  اهرابشتآ 

ملظ زا  ناشن  ام  مچرپ  خرـس  گنر  دنکـش .» یم  نامـشفرد  يوناز  تسا ، باذـع  رد  ناسنا  هک  اج  ره   » .ریذـپ ملظ  هن  میملاـظ  هن  اـم 
.يزیرگ ملظ  زا  ناشن  شزبس  گنر  دراد و  يزیتس 

.دروخ یم  بآ  اه  كاخ  نیمه  زا  شا  هشیر  تسا و  نوتیز » تخرد   » هاگ شیور  اجنیا  هک  دننادب  برغ  قرش و 

.دتسرف یم  نافوت  دبوشآ و  یم  رب  نامسآ  دوش  مک  رگا  نیمز  رس  زا  ییوم  دنا ؛ هداد  مه  تسد  هب  تسد  اجنیا  نیمز  نامسآ و 

ار ناتیاهتـسد  میدنب ، یم  سبط  ياهراخ  اب  ار  ناتیاه  همکچ  هنرگو  دیدرگرب ؛ ناتیاه  هناخ  هب  دـنتفا ، یم  قمر  زا  مه  اهدرگلاب  اجنیا 
.ناراوخ ناهج  همه  يارب  دشاب  یتربع  سرد  ات  اهرادراخ  میس  هب  مینز  یم  هرگ 

یجنپ هجیدخ  ییاهر /  حبص 

ییاهر حبص 

یجنپ هجیدخ 

.دزو یم  شیاه  مشچ  رد  شوخ  یباوخ  میسن ، هدش و  اهر  بش  شمارآ  رد  رهش 

.درادن ربخ  ارحص  هرتسگ  رب  سوباک  يوهایه  زا  سک  چیه 

.دبوک یم  ياپ  ار ، شا  يزوریپ  رود  يایور  دصقر و  یم  هناشوخرس  ریوک ، هنیس  رد  الویه ،
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ار ریوک  ینامـسآ  باوخ  دـندمآ و  ورف  ارحـص ، هدروخن  تسد  رکب و  یگداس  تعـسو  رب  سیلبا ، نایهاپـس  .دنتـشاد  يا  هداس  هشقن 
.دنتفشآ

.دنراپسب هطلس  بش  یکیرات  ياه  تسد  هب  ار  رهش  یتخبشوخ  هدنیآ  دنتساوخ ، یم  هک  یناگناگیب  دندوب ، هدمآ  نابایب  هار  زا 

! دیخرچ یم  ار  يزوریپ  ینتفاین ، تسد  تسد و  رود  ياه  قفا  رب  هدوهیب  هچ  ناشلایخ 

.روانش شمارآ  نوسفا و  رد  ارحص  دوب و  بش 

.دیزو كاخ  ياه  نایرش  رد  هئطوت  ياه  مدق  گنهابرض  ناهگان ،

.دش ینافوت  ریوک ، باوخ  شمارآ  درک و  سح  ار  هناگیب  روضح  نفعت  ياوه  شیاه ، هتخای  مامت  اب  كاخ ،

دندوب هدروآ  شتآ  مایپ  اه  لاب  خرچ  دوش ! يراج  ارحص  ياه  هگر  رد  نایغط  حور  هک  يا  هظحل  نآ  زا  ياو 

؛ دـندوب هدـمآ  هئطوت ، تنایخ و  ياه  هداج  رد  اپ  هتـسبورف ، بل  شوماخ و  ینیمزرـس  يوزرآ  رد  هک  دـندوب  ینارفاسم  یلاـها ، يارب 
.گنرین رامعتسا و  يایور  زا  دوب  رپ  ناشیاه  نادمچ 

تسیب و دوب  رارق  ، C.130 نینهآ ياه  باقع  .دیجنگ  یمن  ناشیاه  هظحل  ياوه  رد  تسکـش ، رگم  هک  دوب  هداس  ناش  هشقن  ردـقنآ 
ياوه دخرچب و  نام  سدقم  نیمزرس  نامسآ  هشوگ  هشوگ  رب  هناحتاف  دوب  رارق  دراذگب ، اپ  ریز  ار  ناریا  ياه  هلق  مامت  هتعاس ، راهچ 

.دش يراج  ادخ  زا  یتاراشا  اما  دنک ؛ مومسم  ار  رهش 

! نش زا  یتازجعم  راب ، نیا 

.دش اهر  اه  هسام  نش  قلعم  تارذ  رد  بیغ ، زا  تفگش  یتردق  دمآ ، نوریب  ارحص  نیتسآ  زا  ادخ  تسد 

رومأم اه  لیبابا  یهاگ  .تسا  ناکم  نامز و  هدودحم  زا  جراخ  هزجعم ، .دـیراب  اباحم  یب  ار  شترفن  مشخ و  ارحـص ، دـیزو و  ینافوت 
.سبط ياه  نش  یهاگ  دنراگدرورپ و  تردق  يارجا 

یهانتی تردق ال  زا  يا  هحفـص  .درک  راوآ  ناش  یلایخ  یب  رـس  رب  ار  شترفن  مامت  راو ، هقعاص  دـش و  زاغآ  ریوک  هرجنح  زا  يدایرف 
نازابرس اه و  لارنژ  تریح  هاگدید  ربارب  رد  دش  هدوشگ  راگدرورپ 
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نما نابیاس  ریز  كاخ ، نیا  سیلبا ! نایهاپس  يا  دیرگنب ، ار  دنوادخ  هزجعم  زا  یتیآ  .تفرگ  ندیزو  وس  ره  زا  گرم ، زاوآ  هناگیب و 
.تسا راگدرورپ  تیامح 

- ؟ تسا ناگدـننک  رکم  نیرتهب  دـنوادخ ، هکنیا  هن  رگم  دـنام -  مامتان  ناشگنرین ، رکم و  دـش و  شوماـخ  هفطن  رد  ناـشموش  هشقن 
؛ دوب هدمآ  ارحص  يرای  هب  بیغ ، زا  يرکشل  ایوگ  دنداتفا ؛ اپ  زا  اه ، نش  یناهگان  نوخیبش  ياضف  رد  اهامیپاوه  اه و  لاب  خرچ  یتح 

! ناریا نیمزرس  زا  تیامح  هب 

.تشادن ربخ  تسدرود  ياه  سوباک  زا  دوب و  اهر  شوخ  یباوخ  رد  زونه  رهش ،

.دش راکشآ  اهامیپاوه ، اه و  لاب  خرچ  هدش  ریگ  نیمز  ناوت  ریوک ، لد  رد  .دمآ  حبص 

.دیسر هار  زا  حبص 

.ارحص لد  رد  دنتفرگ  مارآ  هرابود  اه ، هسام  نش 

! دندوب هدوسآ  لکوت  هیاس  رد  هک  يرهش  يارب  دروآ  ییاهر  هدژم  دمآ و  حبص 

یمرخ هفطاع  لیبابا /  ناراب 

لیبابا ناراب 

یمرخ هفطاع 

.دـنوش یم  شتآ  هشوت  زا  رپ  ینهآ ، ياه  هدـنرپ  .دنـشوپ  یم  مزر  سابل  ناطیـش ، هاپـس  .دـنوش  یم  هدامآ  گـنرین ، هعدـخ و  شترا 
درس و ینیمزرس  میناسرب ؛ سبط  شوماخ  نیمزرـس  هب  ار  ینهآ  ياه  هدنرپ  هنابـش ، دیاب  .تسا  شیپ  رد  ناسآ  یهار  هداس و  يریـسم 

.ادص یب  مارآ و  يدورف  يارب  هدامآ  ...حور  یب  تکاس و 

.تسا ناطیش  موش  هشقن  يارجا  يارب  لحم  نیرت  بسانم  ناریا ، قرش  لامش  دننک ؛ یمن  هابتشا  ییایفارغج  ياه  هشقن 

، هدوسآ يدورف  يارب  تسا  یبسانم  تصرف  ارحص ، توکس  .دنا  هدیسر  سبط  مارآ  نامـسآ  هب  اهدرگلاب  .دسر  یم  ارف  دوعوم  نامز 
! تسا هدنامن  يزیچ  يزوریپ  دعوم  ات 

زا توکلم ، هوتسن  تکوش  زا  لیبابا ، ناراب  سنج  زا  یناتساد  دروخ ، یم  مقر  بیجع  يا  هصق  اه ، نامسآ  توکـس  رد  رتوس ، نآ  ... 
زجع ياهدایرف  تسین ؛ ادیپ  دایرف  داب و  كاخ و  زج  زیچ  چـیه  دـنوش ، یم  وحم  اهربا  دـنچیپ ، یم  مه  رد  اهداب  .بیغ  گرزب  دادـما 

.دچیپ یم  یشحو  يارحص  نیا  توکس  رد  ناطیش  هاپس 
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نامشچ یتح  يرآ ، دندوب ! هدرکن  زاب  یباسح  چیه  ناش  یگنج  ياه  هشقن  تابـساحم و  رتفد  رد  دنوادخ  نشور  روضح  يارب  دیاش 
نادهاجم هار  ارف  دـبا  ات  هک  يرون  دـنک ؛ كرد  دـنیبب و  خـیرات  ثداوح  قمع  رد  ار  یهلارون  دـناوت  یمن  مه  گرزب  ناطیـش  حلـسم 

.دیبات دهاوخ  تقیقح 

يورسخ نیریش  یهلا /  مشخ 

یهلا مشخ 

يورسخ نیریش 

.دز یم  سفن  سفن  داب  نابایب ، هتخادگ  ياوه  رد 

.دوب هتفشآ  ار  نابایب  باوخ  اه ، شافخ  ریقح  ندز  رپ  يادص 

لایخ رد  دـندوشگ و  یم  ار  ناش  ياه  لاب  اـه ، سکرک  اـه و  غـالک  .دـندوب  هدـیچیپ  مه  رد  هنابـش ، یـسوباک  ناـنوچ  اـه  هرپ  بش 
.دندرک یم  اپ  رب  ینامداش  ياه  نشج  غاب ، فرصت 

نادـشتآ رد  ناـشاه  مشچ  .دوب  هدـش  هریخ  اـه  يراـنق  هنایـشآ  هب  یمحرت  چـیه  یب  هک  دوـب  ادـیپ  ناـشیاه  مشچ  بش ، یکیراـت  رد 
هدنرپ يوج  تسج و  رد  بش ، یکیرات  رد  دندوب و  هنـسرگ  .دش  یم  رو  هلعـش  غاب ، ندـنازوس  يوزرآ  رد  دوب و  هتخورفا  ناشهاگن 

بات یب  ندیرد ، يارب  ناش  نینهآ  ياه  هجنپ  دیزرل و  یم  ترفن  سرت و  زا  زیربل  ناشاهلد  .دندیواک  یم  ار  نابایب  ندـیرد ، يارب  يا 
هچنآ زا  تسا  رتروانهپ  ریوک ، دراد و  يدایز  تعـسو  قفا ، هکنآ  زا  لفاغ  دـندوب ، تکرح  رد  غاب  يوس  هب  ورین  ماـمت  اـب  هنادزد  .دوب 

.ناشیاهایؤر زا  تسا  رت  ینتفاین  تسد  رترود و  ناشریقح  ياهوزرآ  دشاب و  دیاب 

زگره نامسآ  .دوب  هتسشن  ندیمد  راظتنا  هب  ینـشور  حبـص  یکیرات ، يارو  رد  دوب و  رادیب  نابغاب  یلو  باوخ ، رد  غاب  هچرگا  يرآ !
.درکدهاوخ هلمح  ناش  هنابش  سوباک  رب  هشیمه  زا  رت  نیگمهس  نافوت ، دساره و  یمن  اهردنت  يادص  ندینش  زا 

، هاتوک يا  هظحل  رد  ناش  یناطیش  ياهورین  مامت  اب  ار  ناشافخ  دیزو و  نوریب  نافوت  نیتسآ  زا  یهلا  مشخ 

.داد همادا  دوخ  هوکشرپ  تایح  هب  بالقنا ، دنمونت  هیاس  ریز  رد  هشیمه  زا  رتزارفرس  دیشروخ ، تلم  درک و  نوفدم  نش  نافوت  ریز 
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یعیدب رسای  ماکان /  هعدخ 

یعیدب رسای 

.ارحص تعسو  هب  یتوکس  ...توکس  دوب و  بش 

قیاقـش ياه  لگ  نیمزرـس  زا  ییاه  نش  داد ؛ یم  شزاون  ار  اه  نش  میـالم ، یمیـسن  .دوب  هدرک  راـت  هریت و  ار  ارحـص  بش ، یکیراـت 
.دوب هدروآرب  كاخ  زا  رس  هزات  شا  يدازآ  لاهن  هک  ینیمزرس  نابات ، رهم  زا  هدنشخرد  نیمزرس 

...بیرف دوب و  هلیح  گنرین ، دوب و  هعدخ  رتوس ، نآ  و  ... 

هرابود ار  ناش  هتـسش  نوخ  زا  هزات  ياه  لاگنچ  اهدغج ، ناشافخ و  .دوب  هدـمآ  نوریب  رابکتـسا  نیتسآ  زا  هئطوت  ياه  تسد  هرابود 
.دوب موش  يا  هثداح  هدامآ  زیچ  همه  .دندمآرد  زاورپ  هب  سبط  نامسآ  رد  دندرک و  زاب 

ریوک توکس  .دننز  یمن  وسوس  رگید  ریوک  ياه  هراتـس  .تسا  یهلا  یتیرومام  هشیدنا  رد  سبط  .تسا  رارق  یب  سبط  ...تسا  بش 
.دچیپ یم  ریوک  رد  اهدغج  همهمه  دنکش و  یم 

دوبک سبط ، هرهچ  رگید  الاح  .دراشف  یم  شوغآ  رد  ار  ارحـص  یکیرات ، .دننکفا  یم  هیاس  ارحـص  هرتسگ  رب  لاب ، نینهآ  ياهدـغج 
.دروآ یم  رد  هزرل  هب  ار  شوماخ  ياه  نش  بارطضا ، .بات  یب  شلد  تسا و 

.دنرب یم  ناور  ياه  لمر  رد  هجنپ  لاب ، نینهآ  ياهدغج 

.تسا هدیسر  ارف  یهلا  هدعو  نامز  کنیا  و  ... 

اه نش  .دنوش  یم  نیگمهـس  ینافوت  دنبای و  یم  تمظع  اه  نش  .دراپـس  یم  داب  هب  ناور ، ياه  نش  تشپ  رد  ار  شا  یبات  یب  سبط ،
سبط .دریگ  یم  رب  رد  یهلا  مشخ  ياه  هلعـش  ار  نینهآ  ياهدغج  نامـشچ  یخرـس  دـندنوادخ ، نایرکـشل  دنتـسین ، نش  طقف  رگید 

«. َنیرِکاملا ُریَخ    ُ هّللا هّللاَرَکَم َو  اوُرَکَم َو  َو  « ؛ تسا نوخ  شتآ و  هچراپکی 

يزوریپ حبـص  حبـص ، .دنز  یم  دنخبل  ارحـص  يور  هب  رجف  يدـیپس  .دنـشخرد  یم  هرابود  ناگراتـس  .تسا  رورغ  زا  راشرـس  سبط ،
...دریگ یمرب  رد  ار  ارحص  فرگش  یشمارآ  تسا ،

.دنراپس یم  لد  هب  نیقی  اب  ار  رگید  يا  هزجعم  ناریح ، اه  مشچ  .دراد  یم  رب  ماکان  يا  هعدخ  زا  هدرپ  هتسکش ، مه  رد  ناشافخ  هشال 

ْتِّبَُثی ْمُکْرُْـصنَی َو    َ هـّللا اوُرُْـصنَت  ْنِا   » .دزود یم  مـشچ  خـیرات  هحفــص  رب  ار  گرزب  يا  هثداـح  يرواـبان ، تـهب و  اـب  رگید  راـب  اـیند 
«. ْمُکَماْدقَأ
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ناوج زور 

هراشا

هعمج

تشهبیدرا 1385  8

لوالا 1427 عیبر   29

Apr.28.2006

يدمحم سابع  منک /  لگ  مهاوخ  یم 

منک لگ  مهاوخ  یم 

يدمحم سابع 

.ما هدیسر  یناوج  ناجیه  رسارس  ياهزور  نیا  هب  ات  ما  هدمآ  ار  یناوجون  ترارح  زا  رپ  ياهزور 

اج اه  كراپ  هدولآ  باوخ  ياه  تکمین  يور  ار  میاه  مغ  ما و  هداد  اهراوید  ياه  هیاس  ریز  رد  هدیباوخ  ياه  هیاس  هب  ار  ما  یگتسخ 
.ما هتشاذگ 

.دنهد یم  رفس  يوب  هشیمه  میاه  شفک 

هقیقـش رد  نوخ  متـسیاب ، رگا  مورب ؛ ایند  رخآ  ات  دـیاب  هلق ، ات  تفر  الاب  نآ  زا  سفن  کـی  دـیاب  هک  تسا  یهوک  اـیند  منک  یم  سح 
.دش دهاوخ  رجفنم  میاه 

هک تسا  یناوج  ياهزور  نیمه  تشپ  منک  یم  ساسحا  .دـنک  یم  بوذ  ار  دیـشروخ  میاه ، سفن  .مراد  نایرج  اوه  لثم  اهزور  نیا 
.مسر یم  ادخ  هب 

.منک یم  سح  هشیمه  زا  رت  کیدزن  ار  ادخ  يوب 

ص:95

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


یم هرگ  ناریا  رطع  اب  ار  میاه  سفن  .مراد  تسود  وب  بش  میرم و  ياه  لگ  مامت  يوب  زا  رتشیب  ار  منیمزرـس  كاخ  يوب  اـهزور  نیا 
.منز

چیه تقو  چـیه  رگید  اـت  منک  نشور  نادرگباـتفآ  ياـه  لـگ  زا  يا  هچغاـب  اـب  ار  ناـشیاه  بش  هک  ما  هداد  لوق  اـه  هراتـس  ماـمت  هب 
.ددرگن داب  رد  هدش  مگ  ياه  سوناف  لابند  یبش  چیه  رد  یکرپاش ،

.منک نشور  ار  ما  یناوج  ياهبش  اهزور و  مامت  ات  ما  هدمآ  نم 

.دنا هدرک  لگ  ایند  مامت  رد  هک  یناریا  یلاق  ياه  لگ  لثم  منک ؛ لگ  مه  نم  مهاوخ  یم 

لاب اب  ار  روانـش  ياهربا  مامت  مهاوخ  یم  .دربب  مباوخ  قرب  ياه  میـس  يور  لبنت ، ياه  کشجنگ  نیا  لثم  تقو  چیه  مرادـن  تسود 
یم ...زا .  یناوج و  زا  طاشن ، زا  ناجیه ، زا  مدوخ ، زا  ادخ ، زا  مراشرـس  مراشرـس ؛ زیچ  همه  زا  اهزور  نیا  ًالـصا  .منک  شزاون  میاه 

هک ییاـهزور  ممهف ، یم  رتهب  رتـشیب و  ار  ادـخ  منک  یم  سح  هک  ار  ییاـهزور  نیا  مریگب  نشج  مریگب ؛ نشج  ار  ما  یناوج  مهاوخ 
.دش دنهاوخن  رارکت  هاگ  چیه 

ایند هلق  نیرتدـنلب  هب  ار  مدوخ  اـهزور  نیا  راذـگب  مدرگب ! یتخبـشوخ  لاـبند  هب  اـهداب  لـثم  ار  ما  یناوـج  ياـهزور  نیا  راذـگب  سپ 
! منامب کیدزن  مشاب و  کیدزن  ادخ  هب  هشیمه  يارب  هک  ییاج  نیرتدنلب  داتسیا ، ناوت  یم  هک  ایند  هطقن  نیرتدنلب  مناسرب ؛

ییاضر هدیمح  یباداش /  هعرج  هعرج 

یباداش هعرج  هعرج 

ییاضر هدیمح 

هتخود قفا  ینـشور  هب  ار  تمـشچ  .تسا  هدـیود  تنت  رد  ناجیه  يوهایه  نیا  یناوج ، .يا  هدیـشک  ریجنز  هب  تدوخ  يارب  ار  ناـمز 
.يا هتشادرب  رت  مکحم  ار  تیاه  ماگ  ندیسر ، يارب  .جوا  دصقم  هب  يا  هدوشگ  لاب  يا و  هداتسیا  یناوج  راوتسا  ياه  هلپ  رب  .يا 

، دیشروخ .يا  هتخود  روبع  ياه  هداج  هبار  تیاه  ماگ  ّدر  نداتسیا ، زا  نازیرگ  تنت ؛ رد  ینتفگان  یناجیه  ترس ، رد  بیجع  يروش 
؛ يا هتخود  مشچ  تا  هدنیآ  هب  .يا  هدرک  اهر  اه  نامـسآ  رد  ار  تا  هدروخ  لقیـص  يادـص  .دـبات  یم  يرگید  روج  تیاه  مشچ  رد 

.يا هتفرگ  شوغآ  رد  گنت  ار  تا  یناوج  .تسا  هتخیر  ورف  تیاه  هناش  رب  راهب  نامز ، راوید  يوس  نآ 
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ارف ار  یلاوح  ياوه  یهاوخ  یم  یگرمزور ، زا  يوش  رود  یهاوخ  یم  يودب ، یهاوخ  یم  شوخرس ؛ يا  هدرک  نایغط  نامز  ربارب  رد 
.يزیواین یگدوهیب  رب  یهاوخ  یم  یهدن ، تسد  زا  رمع ، ياه  هچقاط  رب  ار  تیاه  تصرف  یهاوخ  یم  يروآ ، گنچ 

زور زور ، ره  .هزات  ییوهایه  تفگش ، يروش  بیجع ، یساسحا  دروخ ؛ یم  ناکت  تلد  رد  يزیچ 

هیناث اهزور و  تمشچ ، رد  اهرون  اه و  گنر  يا ، هدز  روبع  ياه  هداج  رب  اپ  يا ، هداتفا  وپاکت  هب  يا ، هدیـشک  دق  تدوخ  رد  .تسوت 
.راشرس تیاه 

هتفای ساکعنا  وت  رد  ییابیز  .ینک  یم  سح  ابیز  يرگن ، یم  ابیز  تسابیز ؛ وت  رد  زیچ  همه  .يا  هدیـشک  نامـسآ  ات  ار  تیاه  ماگ  در 
.ترارح زا  يراشرس  .تسا  نشور  تمشچ  رد  غارچ  رازه  يوش ، یمن  شوماخ  .تسا 

.دنبوک یم  تیاه  مشچ  هشیش  رب  هناورپ  رازه  دراد ، رگید  ییوب  گنر و  وت  رد  اه ، هظحل  .تسا  هدرک  تباداش  هعرج  هعرج  یناوج ،
.دنک شکورف  وت  رد  بش  ات  يوش ، زور  ات  تسا  هدز  يرگنلت  تا  یناشیپ  رب  دیشروخ ، .ینزب  لاب  اهر  یهاوخ  یم 

! یگشیمه تا  یناوج  مرگ و  تسفن  یبآ ، تیاهزور  زبس ، تتاظحل 

نیدلاردب مظاکدمحم  ییابیز /  ِیناوخمه 

ییابیز ِیناوخمه 

نیدلاردب مظاکدمحم 

.دیآ یمرد  راهب  گنر  هب  دوخ ، رمع  زا  یعطقم  رد  ناهج 

.هام لثم  دوش ؛ یم  نشور  ریوصت ، رد  تخرد  ياه  نادند  بیس ،»  » نتفگ اب  دزادنا و  یم  باداش  ياه  هخاش  ندرگ  رد  تسد  داب ،

.تسا هدرک  فیطل  ار  راهب  داب  عبط  تشد ، ياه  لگ  اب  ییاون  مه 

.دیوگب لعل  فلز و  لبلب و  زا  هرسکی  هک  دریگ  یم  ار  لزغ  نیتسآ 

.تسا یمدآ  رمع  راهب  مه  یناوج 

.دنک یم  میدقت  زبس  یلصف  ندوب ، میوقت  هب  ناوج ، هناربلد  تعیبط 

.تسا یناوج  ياه  هرجنح  رد  تشهبیدرا ، ياه  منبش  تفاطل  زا  يزاوآ 
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.دنا قشع  هیاسمه  ایشا ، همه  یناوج ، باتفآ  ریز  هدش و  هتخود  قشع  هب  ناوج ، يادص 

.دراد یمنرب  نیمز  ياه  هناقشاع  نیا  مشچ  زا  مشچ  یمد  نامسآ ،

.هدش رگید  ایند ، هدش ، هزات  اه  هار  تسا ، هدش  زاب  شتخب  ساسحا ،»  » هک دوش  یم  ساسحا  یناوج ، رورپ  ینشور  راهب  رد 

.دریگ یم  يراگدای  سکع  شیوخ ، هنادواج  ییابیز  زا  یناوج  زورما ،

.دننک یم  یناوخمه  ار  ییابیز  یناوج ،»  » و راهب » »

دبس ناجیه ، روش و  زا  داب  رپ  یناوج ! ياهراگن  شقن و  ِششخرد  داب  كرابم  اه ، لاس  نیا  هب  لاس  دص 

! ناوج ياهزور 

.دننک یم  فارتعا  ار  شیوخ  ینوبز  مایپ  دنیآ ، یم  لاذتبا  رازاب  هچوک و  زا  هک  ییاهوگلا  زورما ،

، یگتـسخ هچ  ره  اـت  دـهن  یم  ناوـج  يور  شیپ  يزارد  هار  دـیآ و  یم  يواـکجنک  تیقـالخ ، تعاـس  يور  هـب  ور  تـسرد  زورما ،
، درخ رگراد  یب  ناتـسد  زورما ، .دنهد  هولج  ریگمـشچ  کیالم ، يارب  ار  ناسنا  تقیقح  وزرآ ، هلق  ناروالد  .دنامب  هدوسرف  نانچمه 

.دیارس یم  یناوج »  » رعش

.دننام یم  ناوج  دعب ، ياه  هرازه  ات  دنشک ، یم  سفن  رعش  نیا  رد  هک  ییاه  تخرد  زا  هتسد  نآ  .هبذاج  دشخب و  یم  راهب 

یجنپ هجیدخ  تسا /  نم  رظتنم  ایرد 

تسا نم  رظتنم  ایرد 

یجنپ هجیدخ 

يدیدج ورملق  .تسین  مزرم  دح و  یب  يایند  مقاتا  يراویدراهچ  رگید  .هدـش  ضوع  منورد  ناهج  .منیب  یم  رتابیز  ارایند  اهزور  نیا 
.دوخ ياجرب  ما  هداتسیا  رت  مکحم  نم  دیاش  ای  تسا  رتراوتسا  میاه  ماگ  ریز  نیمز ، میاهوزرآ ، نالوج  يارب  مهاوخ  یم 

ياـه تشد  زا  ما  هدز  هناوج  .دـشک  یم  شود  هب  ار  یناوجون  یکدوک و  زا  ییاـپّدر  هک  اـهزورید  زا  هدـنام  اـج  هب  هرطاـخ  منم ؛ نیا 
.اهادرف ات  مشک  یم  دق  میاهزورید و 

ناهج زا  .هشیدنا  لایـس  روضح  رد  دنک  یم  میاهر  رکفت و  هب  دـناوخ  یم  ارف  ارم  هک  تسا  روانـش  مدوجو  هرتسگ  رد  بیرغ ، یـسح 
ياـه هظحل  شوگ  رد  ار  دوخ  دوجو  هفـسلف  دـنک  یم  هیوگاو  ما و  هشیدـنا  دوـخ و  رازیلاـش  نوکـس  رب  دزو  یم  یمیـسن  منوـماریپ ،

.مروعش
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فشک و ياه  قفا  نیرت  یباتفآ  ات  غولب  قیمع  زا  ما ، هتـسر  ما ، هدیـشک  دـق  دـنا ؛ هدـش  هاتوک  مزورید  ياه  سابل  ما ! هدـش  ناوج  نم 
.دوهش

ياه کشا  رد  دوش  یم  رـشتنم  هک  تسا  نم  یناوج  نیا  رداـم ؟ نامـشچ  زیمآ  لـالز  رد  تسا  هدـش  ریثکت  هک  تسا  نم  ریوصت  اـیآ 
؟ ردام ینابرهم  قوش 

رد دـیاش  ات  منزب ، هرگ  میاه  هتـشذگ  هچقب  رد  شگرزب ، کچوک و  ياـهوزرآ  اـب  ار  میاـه  یکدوک  هک  تسا  هدیـسر  شتقو  رگید 
.منک زاب  شا  ییاهنت  زا  هدقع  متارطاخ  رورم  يارب  هرابود  دوخ ، رود  هدنیآ 

.منک اهر  زورید »  » ياه هپت  تشپ  ار  ما  یناوجون  هک  تسا  هدیسر  شتقو  رگید 

هراظن هب  یلاعتم  یهاـگن  اـب  مهاوخ  یم  دـنبلط ، یم  ارم  ياـه  مدـق  يراوتـسا  نشور ، ياـه  هداـج  .مرگنب  تسدارف  ياـه  هلق  هب  دـیاب 
.منیشنب

چپ چپ  هب  اه ، هدنرپ  هجهل  هب  اهدور ، همهمه  هب  اه ، گرب  داب و  ینامدوخ  يوگ  تفگ و  هب  .شنیرفآ  ياوجن  هب  مناباوخب  شوگ  دیاب 
.نم لقع  نامشچ  ربارب  رد  دیاشگ  یم  هفسلف  زا  يزار  هدوشگ و  ناهد   ، کی ره  هک  اه  هزبس  اه و  لگ 

.دنک یم  يرادرب  سکع  یتسه ،»  » ياه ییابیز  زا  ررکم  منهذ ، هناخ  کیرات  اهزور ، نیا 

زا مروعـش  مجح  هزادـنا  هب  مهاوخ  یم  یـسابل  موش ؛ ضوـع  دـیاب  .دوـش  یم  رت  نیگنـس  نیگنـس و  زور  ره  میاـه  لاوـس  راـب  هلوـک 
.ما یناوج  تماق  رب  مناشوپب  ات  یتسه ،» »

...ار محور  ینایرع  منک  ناهنپ  ات  هنافراع ، يدوهش  سنج  زا  مهاوخ  یم  یسابل 

؛ دنکچوک گنت و  نم  نتـساوخ »  » مجح يارب  مرب  رود و  ياه  هلیپ  دوخ ، هب  مهد  یناکت  دیاب  ما ؛ هدش  رت  گرزب  ما ! هدـش  ناوج  نم 
.مغولب ياه  هناش  رس  رب  هدیئور  ییاه  لاب  زاورپ و  يارب  مهاوخ  یم  ینامسآ 

ارم ياه  مدـق  شیاجنگ  مزورید ، ياـه  شفک  تسا ، زاـب  یقـشاع  ياـه  هار  رگید  .منک  دوجو  زاربا  اـت  مهاوخ  یم  يدـتمم  ییاـهر 
هتـسویپ مه  هب  ياه  هرطق  نم  دـنرادن ، دوکر  بات  میاه  ماگ  .مراذـگب  یلجت  ياه  هداج  رد  اـپ  موش و  يرفاـسم  مهاوخ  یم  .دـنرادن 

.موش یهار  دیاب  متسه ؛ ایرد  زا  ادج 

.مدرگرب دوخ  تلاصا  هب  مهاوخ  یم  .مباتشب  هنامز  رتسب  رد  موش و  لیس  مبای ؛ نایرج  مهاوخ  یم 

.تسا نم  رظتنم  اه  تسد  رود  رد  ییاج  ایرد ،

ص:99

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


یناما مثیم  یناوج / 

یناوج

یناما مثیم 

...؟ يا هدرک  فرص  یهار  هچ  رد  ار  تا  یناوج 

! يورب یناوت  یم  مه  تمایق  ات  دنا ، هدرک  نهپ  تیور  هبور  ار  نامز  ياه  شرف  دنک ، یم  راک  مشچ  ات  تسا ، یناگدنز  راهب  یناوج ،

.تسا هدش  هریخذ  تیاه  هیر  رد  يژرنا  تشم  تشم  .تیاه  مشچ  زا  دشک  یم  هلعش  قشع ،

.ییایب هک  دیاشگ  یم  شوغآ  هدکشناد ، ياه  سالک  تیاه ، شفک  رب  دشک  یم  تسد  هسردم ، ياه  هلپ 

! دنراد یم  رب  رس  زا  هالک  وت  مارتحا  هب  نابایخ  ياه  تخرد 

.ینادرگب ار  رمع  يایسآ  گنس  یناوتب  وت  ات  تسا  هدش  حیسب  ، رهش

.تسا تشگزاب  یب  ياه  هیناث  ندش  فلت  ندنام ، لطعم 

.دش دهاوخن  زاغآ  وت  روضح  یب  رمع ، هقباسم 

، طوقس ياه  هرد  ناوارف و  فارحنا  ياه  چیپ  دنکانرطخ ، اه  هندرگ  هک  دنبب  مکحم  ار  تیاهدنبرمک 

.زادنارب نامناخ 

.دش یهاوخ  مگ  ارحص  تاملظ  رد  ینکن ، ادیپ  ار  تایح  بآ  رگا  هک  دشاب  تدای 

.دهد یم  ردام  ياه  تسد  يوب  هک  ربم  دای  زا  ار  تا  یناشیپ  زبس  لاش 

! يا هدیشک  دق  ات  هتفرگ  ردپ  ار  تیوزاب  ریز  هک  ربم  دای  زا 

.دنا هتخود  وت  هب  مشچ  هدیمخ ، ياه  تماق 

.يا هدیکت  ياه  هناش  نابیتشپ  وت ، .دنا  هتخود  وت  هب  دیما  مشچ  لاسنهک ، ياه  هراوق 

.درک دهاوخ  راوتسا  ار  تیاه  مدق  لکوت ، رب  هیکت  یلو  تسا ، ینالوط  هچرگا  تریسم 

.دش یهاوخ  کچوک  وت ؛ يارب  تسا  ریقح  رایسب  سفق ، جنک  نک ! زاورپ  تخیر ؛ دهاوخ  تیاه  لاب  رد  قوش  دنلب ، ياه  نامرآ 
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.تسا یفاک  تیدبا  ار  تا  هدارا  يادنلب 

.قشع دراد و  شتآ  هب  زاین  نیمز ، ياه  ناتسمز  هک  دشاب  تدای 

.فرب زا  هدیشوپ  ياه  ماب  تشپ  همه  ریدقت  تساه و  میوقت  همه  تشونرس  راهب ، ندمآ  هک  ربم  دای  زا 

.دماجنا یم  ناتسمز  هب  درذگ و  یم  مه  یناگدنز  راهب  یناوج ،

هدرک فرص  یهار  هچ  رد  ار  تا  یناوج   » هک داد  یهاوخ  باوج  اجنآ  تسا ؛ تمایق  راهب  يریپ ، ناتسمز  زا  دعب  لصف  هک  ربم  دای  زا 
...»؟ يا

هتسیاش تداعس  یلع  زیربل /  نتفر  زا 

زیربل نتفر  زا 

هتسیاش تداعس  یلع 

.تسا ندش  هزات  ندیسر و  ياه  هار  زا  رپ  هک  یناهج  دهد ؛ یم  ناشن  ار  تیور  شیپ  ناهج  هک  يا  هداج  رب  يا  هداتسیا 

.دنک یم  زاب  تنامشچ  شیپ  ار  رتهب  يادرف  هک  يا  هداج  رب  يا  هداتسیا 

.تسا ندینش  زیربل  تیاه  شوگ  ندید و  زیربل  وت  نامشچ  نونکا 

.دنرب یم  یگدنز  هتخانشان  يایاوز  هب  ار  وت  اه  هداج  تسا و  نتفر  زیربل  تیاه  مدق  نونکا 

هلق حـتف  دـیاب  هک  ییوت  نیا  یناسرب ؛ نامـسآ  ياه  هناش  هب  ار  تیاه  تسد  دـیاب  هک  ییوت  نیا  دـسر و  یمن  نامـسآ  هب  نیمز  تسد 
.ینالوبقب تیاه  مدق  هب  ار  یگدنز  عیفر  ياه 

، ندید زیربل  ینامشچ  اب  يراذگب ؛ شالت  وج و  تسج و  ياپ  ریز  ار  نیمز  يرادرب و  ار  تیاه  مدق  دیاب 

تسا یکیدزن  نیا  رد  هک  ییادخ  هب  نامیا  جوا ، هب  نامیا  تداعـس ، ياه  هلق  هب  نامیا  نامیا ؛ زیربل  یلد  ندینـش و  زیربل  ییاه  شوگ 
.تسا يزوریپ  نابدرن  تسکش ، هک  زومایب  تیاه  هناش  هب  .درذگ  یم  نیمز  يور  زا  وا ، هب  ندیسر  هار  اهنت  ینادب  و 

.دنام یم  اه  یضعب  ياپدر  اهنت  اه ، هتفاین  اه و  هتفای  تعسو  هب  ینیمز  يور  رب  هک  زومایب  تیاه  مدق  هب 

.هدربن دای  زا  ار  تیاه  مدق  هک  ینک  ینیگنس  نیمز  هدرگ  رب  دیاب  ردقنآ  هک  زومایب 
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هناـش ینعی  وت ، ياـهاپ  اـه و  تسد  ینعی  یناوج  تردـق  ناوت و  وت ، ینعی  ناوج  هک  وگب  اـهزور  هب  نزب و  قرو  تدوخ  ار  تمیوـقت 
.وت ياه 

.دنامب دیواج  یقریب  نانوچ  تا  یناوج  اه ، هداج  هظفاح  رد  راذگب  رادرب ! ممصم  ار  تیاه  ماگ 

ناوت زا  هک  ار  تنیمزرس  قریب  ار  تروشک  قریب  هک  ییادرف  دراد ؛ ار  راختفا  رپ  ییادرف  زبس ، ییادرف  ندز  مقر  ناوت  وت  ناتـسد  زورما 
یقریب تسا ، هدیـسر  وت  هب  تناکاین  ناردپ و  زا  تسد  هب  تسد  هک  ار  یقریب  دـید ؛ یهاوخ  راختفا  ياه  هلق  زارف  رب  تسا ، هدـنکآ  وت 

تناوترپ ناتسد  اب  ار  راختفا  تعفر و  نیا  هک  تسوت  تبون  زورما  هدیـسر و  زورما  ات  شود ، هب  شود  زورید ، عیفر  ياه  هلق  زا  هک  ار 
.دننیبب زازتها  رد  راختفاو ، يدنلبرس  عیفر  ياه  هلق  رب  ار  تنیمزرس  قریب  دنیایب و  اهداب  ات  يراد  ساپ 

هزات نتفر و  زا  زیربل ، نتفر  زا  ییاه  مدق  اب  دـهد ؛ یم  ناشن  ار  تیور  شیپ  ناهج  هک  يا  هداج  رب  يا  هداتـسیا  وت  .تسوت  زور  زورما 
...زیربل ندش 

يدیما نینبلا  ما  ندش /  ون »  » هبرجت

ندش ون »  » هبرجت

يدیما نینبلا  ما 

يا هناکدوک  راک  هتفر ، تسد  زا  ياهزور  ياه  هیالگ  اه و  هناهب  نتفرگ  رـس  زا  تسا و  روآ  لـالم  یمیدـق ، ياـه  فرح  نتفگ  زاـب 
.منتشون هنشت  .مهاوخ  یم  دیدج  یفرح  .تسا 

هتـسیاب هک  نانچنآ  سیون ، ناور  نیا  موش و  اهر  هملک  عوضوم و  دـنب  دـیق و  زا  شاک  .تسین  نهذ  هحفـص  ندیـشارخ  زج  يا  هراچ 
اب ار  نورد  باهتلا  افواب ، یمیدـق و  رای  نیا  دـهد و  همادا  ذـغاک  دـیپس  نیمزرـس  رب  ار  درخ  نیگنر  رفـس  ناور  هداس و  تسا ، شمان 

.دناشنب ورف  درخ  شخب  مایتلا  رتشین 

.درک چوک  رارکت  نیمزرس  زا  هدرب و  نیب  زا  ار  هنهک  تاملک  راب  هلوک  دیاب 

...زین مرب  رود و  ياه  مدآ  میاه و  تقو  نآ  زا  رت  هزات  یمدآ  زین  نم  دنا و  هزات  اه  قافتا  .دنا  هزات  اهزور  نیا 

.ار اه  ندش  ون »  » هبرجت دهاوخ و  یم  یگزات  نم  زا  یگدنز 

.میروآ ياج  هب  ار  نونکا »  » تلاسر میوش و  دلوتم  نونکا »  » رد دیاب 
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ردـقنآ شا  هظفاح  هک  هنیآ  لثم  تسرد  میرازگ ؛ ساپـس  میتفایرد ، نونکا »  » رد ناهگان  هک  ار  ییادـخ  مینک و  هماقا  ار  لاح »  » زاـمن
هب ار  رمع  هنوگ  راهب  ياه  لاس  طاشن  هک  دـشک  یم  راظتنا  ار  ییاه  مشچ  .درادـن و  دای  هب  چـیه  ار  نونکا »  » زا شیپ  هک  تسا  هاتوک 

.دنک یم  دایرف  هدنخ 

.دنا هدش  نیچلگ  شیارب  نامسآ  زا  هک  تسا  ییاه  هراتس  رگوج  تسج و  ناوج ، ياه  مشچ  نیا 

تیاه مدـق  هب  ریگب و  الاب  ار  ترـس  هک  دـننز  یم  کمـشچ  الاب  نآ  زا  یکریز ، اب  هک  تسین  اه  هراتـس  ناـمه  تنطیـش  قرب  نیا  اـیآ 
؟ نک دامتعا 

.دشاب وت  كدنا  ياه  هبرجت  یماخ و  رگ  تیاده  هک  تسا  هدیدبآ  ردقنآ  تیاپ  ریز  نیمز  هک  نک  رواب 

هاگن قرب  یتسه و  اه  نیرتهب  هتـسیاش  وت  هک  شاب  نئمطم  ینک ، یم  بلط  ار  دیـشروخ  طـقف  اـه  هراتـس  همه  زا  رتارف  یهاـگ  هچرگ 
رد تتماق  عوضخ  اب  راذـگب و  یتسه  رهم  هب  رـس  نایرج ، نیا  تمظع  ساـپ  هب  سپ  .تسا  هدنـشخرد  ياهدیـشروخ  علطم  وت ، ناوج 

.نک اپ  هب  تمایق  یتسه ، بحاص  ربارب 

یمیظعلادبع همطاف  نم /  زور 

نم زور 

یمیظعلادبع همطاف 

.ناوج زور  تسا ؛ نم  دـلوت  زور  زورما  .دروآ  یم  رد  صقر  هب  نیمز  ناـج  یب  ياـه  گر  رد  ار  یگدـنز  روـش  مقاـیتشا  ياـه  ماـگ 
اب ماگ ، هب  ماگ  میارس و  یم  ار  ما  یگدنز  رعش  علطم  .تسا  زورما  نم ، ناتساد  لوا  لصف  .تسا  کیدزن  يا  هدنیآ  عورش  ما ، یناوج 

مروضح دـهاش  نم  تسا و  نم  نامـشچ  ربارب  رد  اه ، یبایماک  اه و  ییابیز  اه ، یبوخ  مامت  .مور  یم  شیپ  ینـشور  يوس  هب  قیاـقد ،
.موش یم  اشوک  یعامتجا  رد 

منز یم  دنخبل  .مرپس  یم  یـشومارف  تسد  هب  ار  اه  بارطـضا  اه و  کشا  خلت  معط  یتسین و  ياه  هرد  هب  منک  یم  باترپ  ار  يدیماان 
.ار تسا  ییابیز  هچنآ  ره  ما  هدرک  دوخ  نآ  زا  دوجو ، مامت  اب  ما و  هدیشک  شوغآ  رد  ار  یگدنز  هک  مدوخ  هب 
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نابز شوخ  هیطع  نشور /  يادرف 

نشور يادرف 

نابز شوخ  هیطع 

.یشخب یم  بآ  هب  ار  تدیپس  ياه  تسد  يرب و  یم  غاب  ياه  لگ  ینامهیم  هب  ار  تقادص  باتفآ 

.ینز یم  لپ  دعب ، ياهزور  دیپس  مارآ و  هب  ار  زورید  یناوجون  نشور  یبآ  هک  تسوت  نشور  ناتسد  رد  هدنیآ 

.دبات یم  وت  هاگن  زا  يداش  تسا و  يراج  وت  نامشچ  هدیپس  رد  دیما  يرگن ، یم  هک  بورغ  ره  هب 

نونکا وت  .دـناوخ  یم  ارف  هرابود  یـشیور  هب  ار  هدز  امرـس  كاخ  راهب ، تنامـشچ  هچوک  رد  یناوجون ! ناباتـش  ياهزور  راگدای  يا 
.ینک لگ  دیشروخ ، نشور  رانک  رد  ات  یکدوک  رود  ياهزورید  زا  يا  هدمآ 

ياه تسد  رد  .تسا  باتفآ  ناراب  رون  وت  رهم  نیبب ! ار  رمع  رذـگ  نیـشنب و  دور  نشور  رانک  رد  هاگ  ار  تا  یناوج  دیـشروخ ! لـگ 
.دریگ یم  گنر  نیمزرس  نیا  زبس  نشور و  يادرف  وت  ناوج 

یکدوک تسوپ  ریز  یناوج ، مرگ  باـتفآ  ترارح  ییوگ  هک  دوـش  یم  ساـسحا  وـت  ناوـج  زبـس و  روـضح  زاورپ ، هژاو  باـتزاب  رد 
.تسا هدیمد  هزات  ناور  تزورید ،

نیتسخن دوش  یم  ریبعت  هنوگنیا  تا و  یناوج  دـنک  لگ  ات  ینیـشن  یم  تا  یناوجون  ییـالط  باـتفآ  ریز  ار  تا  یکدوک  هناقاتـشم  وت 
یهیدـب و تسوت ؛ ياه  تسد  لثم  هک  یکاخ  قایتشا  نامـسآ و  يرادـیب  رد  يراهب  یناوج ؛ راهب  هبرجت  رد  یناتـسمز  شوخ  باوخ 

.نشور
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رگراک راک و  یناهج  زور 

هراشا

هبنشود

تشهبیدرا 1385  11

یناثلا 1427 عیبر   3

May.1.2006

يدمحم سابع  ناور /  هشیمه  ياه  همشچ  نوچ 

ناور هشیمه  ياه  همشچ  نوچ 

يدمحم سابع 

.يروآ یم  تیاه  هناش  يور  ار  نامسآ  ییآ ، یم  هناخ  هب  هک  اه  بورغ 

.يروآ یم  هناخ  هب  ار  اه  يداش  زا  یهوک  دوخ  اب  هک  يدنوامد  نوچ  وت 

مامت زا  رت  مرن  شوغآ  ات  ینک  یم  ینابرهم  زا  رپ  ار  تا  یلاخ  هشیمه  ناتـسد  .درک  دنهاوخن  شومارف  ار  دنخبل  تقو  چیه  تیاه  بل 
.دوش تناکدوک  یگدوسآ  شلاب  اهربا ،

.رتراوتسا اه  هرخص  زا  رترعاش و  اه  جوم  زا  یناد ، یم  ار  اهایرد  هار  اهدور ، مامت  زا  رتشیب 

.اه هراتس  نیرترود  سنج  زا  تیاه  تسد  كرت  تساه و  سونایقا  مامت  همشچرس  تا ، یناشیپ  قرع 

.يراد یمن  رب  چیه  همه ، نیا  زا  اما  دخرچ ، یم  وت  ياه  تشگنا  يور  ایند 

.تسا مرگ  تا  هداوناخ  ياه  هدنخ  زا  شیاضف  هشیمه  هک  تسا  یکچوک  قاتا  نامه  تیایند  مامت 

.دنک یم  زیربل  یگدنز  رطع  زا  ار  اوه  دیوش و  یم  ار  اه  هنیآ  رابغ  تا ، یگتسخ  ياه  سفن 
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زا هک  ییایند  يراد ؛ ینابرهم  زا  ییایند  تا  یناشیپ  ياه  كورچ  تشپ  .تسا  ینابرهمان  ياه  لاس  رذـگ  تا ، یناشیپ  ياه  كورچ 
.تسا رت  یبآ  ناهج  ياه  بآ  مامت 

ياه کلپ  اب  زور ، بش و  شدرگ  .دنوش  یم  میظنت  وت  ياه  تسد  تکرح  اب  ناهج ، ياه  تعاس  .يزاس  یم  وت  ار  هدـماین  ياهزور 
، دراذـگ یم  رـس  تشپ  ار  راگزور  یتمیـالمان  ياـه  ناـفوت  ماـمت  هک  تفگـش  تسا  يزار  دـتفا ، یم  تناوربا  رب  هک  یهرگ  .تسوت 

ياه نافوت  اب  هک  تسا  ییاه  سوناـف  سنج  زا  تیاـه  مشچ  ینـشور  .دـنک  یم  بآ  ار  اـه  هنیآ  ماـمت  لد  تدـنخبل ، هک  هنوگناـمه 
.دش دهاوخن  شوماخ  يدیماان 

.دنا ینشور  زا  دنباتفآ ، زا  وت  ياه  مشچ 

راودیما یگدنز  هب  ار  نوگژاو  ياه  هلال  ات  دنوش  یم  ریزارس  هوک  لد  زا  هک  یناور  هشیمه  ياه  همـشچ  نوچ  تسا ، لالز  تدوجو 
هب ار  اـه  هراتـس  هاـم  باـتفآ و  .دـیآ  یم  رقحم  ياـه  هرفـس  باوخ  هب  مارآ  هشیمه  هک  تسا  یتـکرب  تیاـه  تسد  .باداـش  دـننک و 

.ینک یم  تا  هدرتسگ  هشیمه  ياه  هرفس  نان  ار  تیمیمص  يرب و  یم  شیوخ  ینامهم 

رتزیگنا لد  ياچ ، شوخ  رطع  زا  تا  هداوناخ  يارب  وت  نت  رطع  .دـنروخ  یم  تناکدوک  هک  تسا  ییاذـغ  نیرت  نیریـش  تیاهدـنخبل 
.تسا

.ینک یم  تیاه  یمرگلد  هناخ  ریذپلد  ياوه  ار  تمرگ  يادص  ياچ و  یناکتسا  نامهم  ار  تا  یگتسخ 

يدابآ دوواد  هموصعم  شالت /  هدارا و  رابیوج 

شالت هدارا و  رابیوج 

يدابآ دوواد  هموصعم 

.يا هدرپس  تنیمزرس  ییافکدوخ  مرگ  ياه  سفن  هب  ار  تنینهآ  هدارا  هک  دوش  یم  رادیب  وت  ياه  ماگ  يادص  اب  دیشروخ 

.تسا یگنادرم  راثیا و  هزیمآ  تناوزاب ،

.دنک یم  لدب  يدنلبرس  ياه  هناخدور  منرت  هب  ار  تسد  رود  ياه  هلق  فرب  تناتسد ، داهج 

! يدرمیاپ هروطـسا  يا  .تسا  هدناشک  يدوبان ، لاوز و  هطرو  هبار  یتسـس  یگدولآ و  باوخ  ياهوید  تریذـپان ، یگتـسخ  نامـشچ 
.دهد یم  لقیص  ار  اه  هیناث  ناج  ترایسب ، ياه  جنر 
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ناهد هب  تشگنا  ار  تهاگن  یقرش  هیلا  یهتنم  قشع ، هدروآ و  رد  وناز  هب  ار  رورغ  تتسد ، ياه  هنیپ 

.تسا هدنام 

.دخرچ یم  وت  دهعت  صصخت و  تشگنا  رب  كاخ ، نیا  تعنص  ياه  خرچ 

.یتلم نیا  رادتقا  همانملیف  نادرگراک  وت 

هب ار  تحور  یبآ  اهایرد ، دنرب و  یم  هدجس  ار  تراکتشپ  دیـشر  تماق  ناتخرد ، .دنیاتـس  یم  ار  تعیـسو  ياه  هناش  اه ، ناتـسهوک 
.دنا هتسشن  ایؤر 

هک یشتآ  نآ  وت  .تسا  هدرک  رام  رات و  ار  یگتسباو  درگ  هرزه  ياهداب  تمزع ، نافوت  هک  هتـساخرب  نشج  هبار  تگرزب  زور  ناهج ،
.دناسر یم  دیشروخ  ياه  هداج  هب  شنوخرپ ، ناتشگنارس  اب  ار  هدزامرس  ياه  نابایخ 

.دنز یم  هسوب  تا  هتسب  هنیپ  ناتسد  رب  اه ، هنیآ  لوسر  هک  ردقنآ  تسا ؛ زیزع  تارطاخ 

.دنک یم  جراخ  رادم  زا  ار  اه  هرایس  تتمه  روبص ! يا 

.دنک یم  هیوم  وت ، هدیشک  درد  لد  اب  ار  شناگراتس  ياه  مخز  دراذگ و  یم  تراوگرزب  هناش  رب  رس  نامسآ ،

.دنریگ یم  ماو  وت  زا  ار  ینابرهم  دنیاس و  یم  تا  هرهچ  هب  هرهچ  هوکشرپ ، میلقا  نیا  نادنزرف 

.هدنزورف نشور و  ناهج ، هشیمه  ات  تا  هناخ  غارچ  داب و  يراج  هشیمه  تا  هدارا  رابیوج 

یناما مثیم  مسوب /  یم  ار  تیاه  تسد 

مسوب یم  ار  تیاه  تسد 

یناما مثیم 

.دنا هتسب  هنیپ  تیاه  تسد 

.دنسانش یم  ار  ندوب » تسد   » شزرا هک  مسوب  یم  ار  تا  هتسب  هنیپ  ياه  تسد 

اب ار  دـیما  تسیچ و  يزور  قزر و  هک  دـنناد  یم  وت  ياه  تسد  .دـننز  یم  گنچ  نیمز  هرکیپ  هب  دـنا و  ییایوپ  شـالت و  زا  يداـمن 
.دنسیون یم  ملق  مادک 

تیاور تا ، یناشیپ  نازیر  قرع  ناشدرب ؛ یم  لاوز  هب  ور  هک  تسین  ناتخرد  يرمع  رخآ  نازیر  گرب  لثم  تا ، یناـشیپ  نازیر  قرع 
.یگدنز هب  قشع  تیاور  تسا ، قشع 

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 170 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:107

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


! یشاب هتشاذگن  نان  یب  ار  هناحبص  هرفس  ات  هناخ  هب  تا  یگتسبلد  تیاهن  زا  یگتسخ ، زا  هن  اما  يزیر ؛ یم  قرع  وت 

هرکیپ هب  .دـنریگ  یم  هزات  یناج  رگید ، یماگ  ره  اب  هکلب  دـنوش ؛ یمن  لسک  هاـگ  چـیه  يراد ، یمرب  هناقـشاع  نوچ  ار  تیاـه  مدـق 
.یشکب نوریب  نآ  هتخانشان  قامعا  زا  ار  يزور  قزر و  ات  ینز  یم  گنچ  نیمز 

.دیخرچ دهاوخن  وت  نودب  يا  هناخراک  چیه  خرچ 

.دنک یم  تیاکح  ار  جنر  شا ، یتخمز  هک  مسوب  یم  ار  تا  هتسب  هنیپ  ياه  تسد 

.تسا یگدنز  رمع  کی  ياه  جنر  خیرات  وت ، ياه  تسد 

شیوخ ناگدـنب  يارب  ادـخ  هک  ینیمز  نیمز ؛ ياـه  هنارک  رد  ندـیود  رمع  کـی  تسا ؛ یگدـنب  رمع  کـی  خـیرات  وـت ، ياـه  تسد 
! نامدوخ قح  رد  میا  هتشاد  اور  ملظ  مییوجن ، هرهب  رگا  تسا و  هدرتسگ 

«. دوش یمن  رسیم  جنگ  جنر  هدربان   » هک دهد  یم  تداهش  وت ، ياه  تسد 

«. دنشخب یم  لمع  شاداپ  هب  سودرف  رصق   » هک دهد  یم  تداهش  وت ، ياه  تسد 

«. دزیهرپ یمن  الب  زا  قشاع   » هک دهد  یم  تداهش  وت ، ياه  تسد 

یتسه ناوراک  ياه  هظحل  کیرش  ات  درمـشب ، تمینغ  ار  شـشوک  ياه  هظحل  ات  تسا  هدمآ  نوریب  نیتسآ  زا  هک  تسوت  ياه  تسد 
.دشاب

: تسا هتفگ  خساپ  يدعس  ناوخارف  هب  هنادنمرنه  هچ  وت ، ياه  تسد 

لد یتسد ز  میرآرب  ات  ایب 

لگ ادرف ز  دروآرب  ناوتن  هک 

!؟ دناد یم  ار  وت  ياه  تسد  ردق  یسک  هچ 

.دنروآ یم  نان  هک  ییاه  تسد  دنروآ ، یم  بآ  هک  ییاه  تسد  یمارگ ؛ دنزیزع و  ردقچ 

! تسا هدیسوب  ار  اهنآ  زین  یهلا  ربمایپ  هک  ییاه  تسد  مسوب ؛ یم  ار  تا  هتسب  هنیپ  ياه  تسد 

يداب تهزن  روبص /  ناگداس 

روبص ناگداس 
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يداب تهزن 

.تسا هتشادرب  مخز  هنامز ، نشخ  داب  هب  هک  نات  هتسب  هنیپ  ناتسد  يارب  مزاس  یم  یمهرم  سای ، نسوس و  ياه  گربلگ  زا 
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.دراد دوخ  اب  ار  توکسرپ  ياه  هوک  هوکش  هک  نات  هدیمخ  تماق  يارب  مزاس  یم  ییاصع  ربونص ، ورس و  زبس  ياهراسخاش  زا 

ناسب هک  ناتکورچ  نیچرپ و  یناـشیپ  زا  یگتـسخ  قرع  ندرک  كاـپ  يارب  مزاـس  یم  يراتـسد  نامـسآ ، راد  هلاـبند  ياـه  هراتـس  زا 
.دیوگ یم  نخس  شیوخ  ناهنپ  یتخس  جنر و  زا  ریوک ، قیمع  ياهرایش 

! مرگلد یناراب  من  من  هب  دیعناق و  دیشروخ  ینابرهم  هب  هک  روبص  ناگداس  يا 

! داب باتفآ  تیانع  باتهم و  تمارک  زا  راشرس  ناتیاه  هرفس 

ییاضر هدیمح  ییوت /  ایرد 

ییوت ایرد 

ییاضر هدیمح 

هـشیر وت  رد  لکوت  يا و  هداد  هیکت  شیوخ  يوزاب  توق  هب  يا ، هدرک  اهر  نیمز  نامـسآ و  نیب  ار  تیادـص  يا ، هداتفا  ولج  نامز  زا 
.تسا هدناود 

.دنا هدز  لوات  ینک ؛ یم  هاگن  ار  تیاه  تسد 

تـسد .دـنهد  یم  تفارـش  یگنادرم و  جـنر ، يوب  تیاه  تسد  .دـنهد  یم  نان  يوب  تیاـه  تسد  .يا  هتـسب  مکحم  ار  تشفک  دـنب 
.دنا یگدنز  يوهایه  تیاه 

.تدسانش یمن  يراوازس ، هک  نانچ  نآ  سک  چیه 

.دننیب یمن  ار  تا  هتسخ  ياه  مشچ  دنرذگ و  یم  تلباقم  زا 

.يا هتفایرد  ار  نامز  يا ، هداتسیا  یگنادرم  ياه  هلپ  رب 

.نونکا مه  هب  هدنیآ ، هب  یشیدنا ، یم  یگدنز  هب  یتسین ؛ تدوخ  لابند 

تس ییایرد  هراتس  زا  راشرس  منامشچ  هرفس  هک  منم  ایرد 

نان نان ، طقف  هک  منز  یم  دایرف  مه  ار  ما  یگنشت  هک  منم  ایرد 

.یگدنز يارب  هزات ، يا  هویش  هب  دنا  هدیزگرب  ار  وت  قیاقد ، هک  نیا  رب  .تسا  یهاوگ  تا  هتسب  هنیپ  ياه  تسد 

.ینک یم  هدافتسا  تنامز  مامت  زا 
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.تسادیپ تدوصقم  یتسین ، نادرگرس  يا ، هداتفا  نتفای  يوپاکت  هب  تسا ؛ هتفرگ  باتش  وت  رد  نامز 
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«. قازرلا وه   » تساعد هتشغآ  تناهد  يا ، هدرب  الاب  نامسآ  ات  ار  تیاه  تسد  تسا ، هتفکش  تا  یناشیپ  رب  قرع 

ینک یم  ساسحا  .دـنوش  شوماخ  اه  تصرف  يراذـگ  یمن  تسا ، نامز  تسوت ، ياه  تشم  رد  هچنآ  ...هّللاب ؛» الا  هوق  لوحـال و ال  »
، عولط ره  ار  وت  .يا  هدادـن  لد  بورغ  هب  .تسا  هتخاس  ار  وت  راک ، .یتسین  نادرگرـس  وت  اما  دننادرگرـس ، شدرگ  رادـم  رب  زیچ  همه 

.تسا هزات  ییوپاکت  وهایه و  هب  یتراشا 

.دنراد یم  رب  ماگ  وت  اب  دناوت ، رظتنم  قیاقد ،

انعم وت  رد  یگدنز  .ییآ  یمن  رد  وناز  هب  یتفا ، یمن  اپ  زا  .درادن  ییانعم  وت  رد  یگتسخ  راک ، زا  یلاحشوخ 

.يا هداتفا  ولج  نامز  زا  .دنزادنیب  اج  ار  وت  هک  دنتسین  محر  یب  مه  ردق  نآ  قیاقد ، .تسا  هتفرگ 

یسوط اروح  ریگب / ! الاب  ار  ترس 

! ریگب الاب  ار  ترس 

یسوط اروح 

.یفاب یم  تایح  دوپ  رات و  امرگ ، امرس و  رد  یتقو  يزاون ، یم  ار  یگدنز  گنهآ  نیرتابیز  تشالترپ ، ناتشگنا  اب 

.يا هتسب  سدقم  يراک  هب  تمه  رمک  اشوک ، راودیما و  هدیشوپ و  شالت  رازفا  ياپ  یتقو  يور ، یم  الاب  زارفارس  زاین ، ياه  هلپ  زا 

! تیمیمص افص و  هناخ  دیشر  روآ  نان 

زا .ناگتشرف  هاگ  هسوب  .دنا ، هدش  تمحر  ربمایپ  هاگ  هسوب  هک  یناتـسد  دنا ؛ شـشوک  راک و  راد  هیامرـس  تعانق و  رامعم  تناتـسد ،
.دراب یم  راظتنا  مشچ  ياه  هبلک  هب  دیما  هراتس  تناتسد ، نامک 

: يزاین یب  تمه و  رعش  هدنیارس  دنزاین و  ياه  لسن  هاگ  هیکت  تیاتسیا ، تماق 

جنر دیشک  یجنگ  یپ  رد  هکنآ  هدوسآ 

راوتسا دوب  یمدق  شنم  نوچ  هکنآ  داش 

کناز هوکش  چیه  منکن  دوخ  تخس  راک  زا 

راکماک تسیز  ناوتن  یم  راک  هدرکان 

هنازخ تهآ ، رپ  هنیـس  هچرگا  هتخیوآ ؛ اـه  غارچلچ  تناگدـید ، کشرـس  زا  دـنا و  هتـشارفا  اـه  جرب  تا ، هدـیمخ  تماـق  رب  هـچرگا 
! درابن يدیماان  تهاگن  ربا  زا  زگره  اما  تسا ؛ هدش  ینتفایان  تسد  ياهوزرآ 
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ام الا  ناسنالل  سیل  « ؛ درب دهاوخ  شیوخ  جنر  جنگ  سک  ره  هک  یناتـسآ  هب  نک ؛ هاگن  قح  تمحر  نامـسآ  هب  ریگب و  الاب  ار  ترس 
هتشر وت  نیبج  قرع  دیراورم  زا  ناگتشرف  دنسیون و  یم  راب  رازه  رون ، رتفد  ره  رد  ار  وت  مان  ناگراتس  هک  نک  هاگن  نامسآ  هب  یعس »

.دنفاب یم  یهلا  شاداپ  ياه 

تنایاپ یب  جنر  .تساه و  ناسنا  نیرترب  هاگ  هسوب  تناتـسد  یگدـنزاس ! هعماج  رگداهج  یگدـنز ، هصرع  روالد  ریگب ، الاب  ار  ترس 
اهراک نیرتهب   » »(1) و تسا لالح  دـمآرد  بسک  اهراک ، نیرترب  هکنیا  هن  رگم  دـش ؛ دـهاوخ  هدیجنـس  لداع  راگدرورپ  يوزارت  رد 

(2) «. دنک راک  دوخ  تسداب  درم  هک  تسا  نآ 

سک نیلاب  هب  میداهنن  رس 

سب دوب و  ام  تمه  ام  شلاب 

شیوخ ياپ  ام  نوچ  زورما  نک  هجنر 

شیوخ يادرف  هقوذآ  نک  درگ 

هتسیاش تداعس  یلع  تمه /  شالت و  ناگیاسمه 

تمه شالت و  ناگیاسمه 

هتسیاش تداعس  یلع 

تماقتـسا و ناوت و  زا  راشرـس ، يرورغ  نانوچ  دـنک و  یم  ناروف  تیاه  گر  زا  هک  دیاتـس  یم  ار  تنیبج  قرع  كاخ ، دیاتـس ؛ یم 
.دیوگ یم  تتریغ 

.دنشالت راک و  ریذپان  یگتسخ  ناگیاسمه  تناتسد 

.تسا دنخبل  نان و  ياه  هرفس  یگشیمه  جنگ  وت ، جنر  .دنشکب  شوغآ  رد  ار  وت  ناتسد  رطع  دنا  هتفرگ  دای  اه  هرفس 

؟ تنیبج قرع  دوبن  رگا  وت ، ناتسد  هنیپ  دوبن  رگا  .دندورس  یم  ار  تریغ  مادک  نارعاش ،

؟ دزیر یم  تیاه  گر  رد  ار  شپت  هنوگ  نیا   ، یمرگلد نیمادک  دیما ، مادک  یتسار  هب 

؟ دنک یم  ممصم  یگدنز  نیگنس  راب  ندیشک  شود  هب  رد  راوتسا ، هنوگنیا  ار  تیاهاپ  یمرگلد ، مادک 

رهد شکاشک  رد  هک  دیاب  درم 

دشاب ایسآ  نیریز  گنس 
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، دـشکب شود  هب  راختفا ، اب  ار  شا  ینیگنـس  مامت  یگدـنزات و  تسا  هداتـسیا  هک  تسوت  ياه  هناـش  اـهنت  هتـسیاش  نینچنیا ، یندورس 
دساره یمن  هک  يا  هناش  تسا ،» هدش  قرغ  دالوف  رد  هک  يدنمورین  هناش  »
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نانرطع و زا  هراومه  وت ، نامیا  شالت و  هناوتشپ  هب  اه ، هرفـس  ات  یـشخب  یم  ار  تیاه  تسد  ناوت  يرآ ! .ور  شیپ  ياه  خالگنـس  زا 
.دنشاب رپ  دنخبل 

، شخبب ار  تیاه  تسد  تواخـس  شالت ؛ راب  اب  یـسرب ، هار  زا  ات  تسا  هتخود  وت  ياه  تسد  هب  مشچ  رظتنم ، ياه  هاگن  اـب  تا  هناـخ 
.شخبب ار  تهاگن  ینابرهم 

.دوش یم  زاب  تا  هتسب  هنیپ  ناتشگنا  رس  اب  دنخبل ، نان و  ياه  هرفس  هرگ  هک  میارس ؛ یم  ار  تیاه  تسد 

نیدلاردب مظاکدمحم  هنیپ / »  » گنشق ياه  فرح  رضحم  رد 

« هنیپ  » گنشق ياه  فرح  رضحم  رد 

نیدلاردب مظاکدمحم 

؛ یگدـنز ياـنعم  سمل  ینعی  ندوب  وت  اـب  مناد ، یم  .دـیاین  ناـیم  هب  یگتـسخ »  » زا یفرح  هک  تسا  نیا  نتفگ  وت  زا  طرـش  مناد ، یم 
، تکرح زا  دـننام  یم  زاب  دـنک و  یمن  روطخ  شالت ، نهذ  هب  هفقو  يا  هظحل  وت ، ناتـسد  اـب  .کـیدزن  زا  تیلوئـسم  ساـسحا  ندـید 

.تلاسک ياه  سوریو 

ربمایپ هک  تسا  يزور  نآ  زا  دیاش  هنیپ  راختفا  .مینز  یم  وناز  هنیپ ،»  » گنشق ياه  فرح  رـضحم  رد  ام  یـشک و  تمحز  رگراک  وت ،
«. دراد تسود  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یتسد  نیا  دومرف : دیسوب و  ار  نز  لیب  درم  نآ  ناتسد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  تمظع 

نآ هب  هک  دوب  اه  یبوخ  يالوم  ياه  هلغشم  زا  یکی  يزرواشک »  » هک ددرگرب  نیا  هب  دیاش  یشوک ، تخـس  زیرکی  ياه  قوش  روش و 
.داد یم  تیمها 

.درمشرب ادخ  هار  رد  داهج  یعون  ار  راک  مالسا ، هک  تسا  يزور  نآ  زا  شالت ، ندیلاب  دوخ  هب 

، يرورپ نت  ياه  باوخ  ینک و  یم  تمه  .دوش  یم  ناور  داصتقا ، ياه  هخرچ  هجهل  يزیخ و  یم  رب  هک  یـشک  تمحز  رگراک  وت ،
.دوش یم  هتفشآ 

تزع يدابآ  هب  ار  هناخ  ياهزور  هنازور ، شالت  تازاوم  هب  ینک و  یم  انب  ار  هداوناخ  شیاسآ  نامتخاس  شـشوک ، اه  تعاـس  اـب  وت 
.تسا هدش  شیوخ  یگدیسوپ  راک  هب  تسد  راک ، یب  ناسنا  هک  يدقتعم  وت  .یناسر  یم 
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ینسح میظعلادبع  ترضح  دلوت 

هراشا

هبنش هس 

تشهبیدرا 1385  12

یناثلا 1427 عیبر   4

May. 2.2006

يداب تهزن  ناراب /  يایلوا  زا  يدرم 

ناراب يایلوا  زا  يدرم 

يداب تهزن 

وت هک  میتسناد  یمن  ام  رگا  یتح  .يا  هتسیرگ  ار  ینافوت  ياهایرد  مامت  هک  یتفگن  اما  یناد ؛ یم  ار  هدروخ  ورف  ضغب  معط  هک  یتفگ 
ار غارچ  یب  بش  هک  یتفگ  .يا  هدمآ  ایرد  بورغ  یلاوح  زا  وت  هک  تفگ  یم  ام  هب  تا  هیرگرپ  راتسد  نآ  مه  زاب  یناراب ، يایلوا  زا 

.تسا هدش  رپرپ  تهاگن  هچوک  مخ  رد  باتهم ، هک  یتفگن  اما  یسانش ؛ یم 

؛ تسه گنس  مه  ام  نیمزرس  رد  تسا ! تبرغ  ياه  هناریو  رب  هتخیر  ورف  شوماخ  ناگراتس  هیبش  تا  هجهل  هک  دوب  هتفر  تدای  دیاش 
.دیشروخ لاب  تسکش  يارب  هن  اما 

؟ يا هتسب  رپ  زبس  هراتس  نآ  هلالس  زا  وت  هک  میدیمهفن  تیادر  هب  هدیبسچ  نینوخ  ياهرپ  نآ  زا  ینک  یم  نامگ 

زا ینخـس  وت  اب  هدرم  ردام  سای  هتوب  نآ  ایآ  هک  یتفگن  اما  یتشگ ؛ هدشمگ  هیرگ  نآ  یپ  رد  اه ، غاب  هچوک  رطع  زا  اهراب  هک  یتفگ 
؟ تسا هتفگ  ناشن  مان و  یب  رازم  نآ 

ار ناشیاه  کشا  در  وت  تشذگ ، یم  عیقب  هار  زامالسلااهیلع  همطاف  ياه  هچب  يرارق  یب  بش  هک  اه  لاس  نیا  مامت  رد  هکنیا  هن  رگم 
تدنخبل رد  تسا و  هنیدم  بیرغ  رطع  زا  راشرس  تهاگن  يا ؟ هدرک  لابند 
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اب یگیاسمه  زا  هک  مییاـم  بیرغ ، یتفگن  اـما  تسا ؛ هدرک  تا  هراوآ  تبرغ ، مغ  یتفگ  .دـنز  یم  یجوم  ماـمتان  ياـه  یگنتلد  معط 
.میا هداتفا  رود  باتفآ 

راهب نادـناخ  تبحاصم  هبار  ام  تمالک ، رطع  دوش و  ام  هتـسخ  کیرات و  ياـه  لد  هاـگترایز  وت  هاـگن  غارچ  هک  تسه  يدـیما  اـیآ 
؟ دربب

یجنپ هجیدخ  ير / »  » ات هنیدم  زا 

« ير  » ات هنیدم  زا 

یجنپ هجیدخ 

رود ياه  قفا  ات  دندناخرچ  یم  مشچ  مادم  هک  دندوب  هدینش  ار  تندمآ  ربخ  اجک  زا  اه  هداج  مناد  یمن 

مامت شوگ  هب  ار  تندمآ  هدژم  دنونـشب و  ار  تیاه  مدـق  يادـصات  اه  تسدرود  توکـس  هب  دـندنباوخ  یم  شوگ  وت و  ندـید  يارب 
؟ دنناسرب اه  هچوک  سپ  هچوک 

.دوش يراج  خیرات  هظفاح  رد  ات  دندوب  هتشاذگ  تمالع  ار  تدورو  هتشون و  اه  میوقت  اهرت  شیپ  ار  تندمآ  ربخ 

! يدمآ هنیدم  تمس  زا  هک  تسا  یقاب  اه  هداج  نهذ  رد  زور ، نآ  نیشنلد  هرطاخ  زونه 

.كاخ هتفرگ  نازخ  ياوه  هب  يدیشاپ  راهب  یتشاذگ ، اپ  هک  اج  ره  .تسا  هدنکآ  تشوخ  يوب  زا  ناهج  ير ،»  » ات هنیدم »  » زا

.نزرب يوک و  ره  ياوه  رد  يدرک  یم  اهر  دیاب  تماما  نامرف  هب  هک  راظتنا  ياه  كدصاق  زا  دوب  رپ  تراب  هلوک 

.ار تبیغ  هصق  دندش  ناوخ  هنارت  ار ، راظتنا  دندش  ناوخ  هنارت  تیاه ، بل  ياه  کقاجنس 

.تزبس لاش  هشوگ  زا  اه ، هرتسگ  رب  يدیشاپ  راهب  وت ،

.دناشک یم  دوخ  لابند  هب  ار  لوقع  تریح  ناگدید  هک  ير »  » ات هنیدم »  » زا دیشک  یم  شود  هب  ار  یفیفخ  نیگنس  راب  هلوک  تلد 

«. هنیدم  » زا يرفاسم  یسر ؛ یم  هار  زا  وت 

.يروآ رد  نت  زا  تبرغ  هماج  ینک و  شومارف  ار  دیعبت  هنارت  ات  .دنا  هدمآ  لابقتسا  هب  ار  تا  ینامسآ  روضح  اه  هداج 

.تسانشآ تیاه  شفک  يادص  اه ؛ گنس  اه ، هچوک  اه ، هداج  دنسانش ؛ یم  اروت 
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! هدنام هار  رد  ياه  هلیبق  ریپ  يا 

«. ير  » دیوشب خر  وت  هاگن  هبذج  رد  راذگب  راذگب ؛ نیمز  رب  ار  تگرزب  جنر 

.دخرچب راو  هناورپ  وت  تفرعم  رادم  رب  ير ،»  » راذگب

.دنا هدرک  کح  ار  وت  مان  ير ،»  » ياه هچوک  اه و  هرخص  اهراوید و  ياه  هرطاخ  مامت  رب  اهرت ، شیب  زا  نکن ! یبیرغ  ساسحا 

.دروآ یم  نابز  رب  ار  وت  مان  زور  ره  هک  تساه  لاس  یلاوملا ،» هکس   » يوک

! راذگب نیمز  رب  اج  نیمه  ار  تا  ییاهنت  راب  هلوک 

.نک نشور  اج  نیمه  ار  تا  هنیس  رو  هلعش  قاجا  نک ! نهپ  اج  نیمه  ار  تا  ینابرهم  هرفس 

ییاهر ار  ير »  » كاخ راهب و  یب  نیمز  نیا  هب  يدروآ  تکرب  دوخ  اب  تیب !» لها  میرک   » ینابرهم همادا  يا 

.لاس رید  یشطع  زا  يداد 

سدقم تاملک  زا  یناراب  تا ، هرجنح  زا  .دننیـشنب  وت  هرفـس  ياپ  تقیقح ، يداو  ناگنـشت  ات  .نک  زاب  ار  تا  ییاناد  تمکح و  هچقب 
.بان ثیداحا  تایاور و  روهظ  بارش  زا  دنوش  باریس  تفرعم ، ناگنشت  راذگب  دزو ؛ یم 

ار ماما  هس  رطع  یلالز  راید ! نیا  نایعیـش  غورف  یب  ياه  مشچ  هب  يدیـشخب  ییانـشور  شوماخ ! هدـکهد  نیا  هب  يدروآ  افـص  دـیس !
ار تا  ییاهنت  راب  هلوک  .تماما  يوب  رطع و  زا  دوش  تسمرـس  ير ،»  » اـت نک  زاـب  بل  تاـیاور ، ثیداـحا و  يـالوش  رد  يا  هدـناچیپ 

! راذگب نیمز  رب  اج  نیمه 

یم دراد ؛ ار  هشوگ  شش  ربق  يافص  وت  رازم  وت  هاگن  نامسآ  حیرض  هب  میدنبب  لیخد  ار  نامیاه  لد  ات  میدوب ، تندمآ  گنتلد  رایسب 
.راید نیا  رد  وت  روضح  نمی  هب  ءالبرک  هب  مینک  لصو  يا  هداج  ير »  » زا تسار  کی  میناوت 

ییاضر هدیمح  وت /  نابرهم  ياه  مشچ 

وت نابرهم  ياه  مشچ 

ییاضر هدیمح 

.تناگدید رد  هراتس  رازه  تیاه و  تسد  رد  غارچ  رازه  .تنابرهم  ياه  مشچ  ریگ  مشچ  هوکش  تسا و  دیشروخ 
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.تیادر رب  تسا  هدیئور  راهب ،

.ار تندمآ  تسا  ناراب  راهب  ير ،»  » يا و هدش  در 

.دریگن یشومارف  يوب  راید ، نیا  كاخ  ات  يا  هدمآ  .تسا  هتفرگ  شوغآ  رد  گنت  ار  تحیرض  ير ،»  » يا و هدش  در 

.تسا كاخ  ریز  هراتس  تیاه ، ماگ  ّدر  يا و  هدمآ 

؟ نینچ نیا  دشخرد  یم  تحیرض  رون و  رد  يا  هدش  لح  هنوگنیا  هک  تسا  هدرک  دوخ  یب  دیشروخ ، هبذج  مادک  ار  وت 

نامـسآ ات  هنوگ  نیا  وهایه ، مادـک  ار  وت  سامتلا ، تسد  رازه  کشا ، هرطق  رازه  باجتـسمان ، ياعد  رازه  تحیرـض ، رب  لیخد  رازه 
هب مالـس  اب  ار  زور  دنک  یم  زاغآ  ير » ، » هدیپس ره  هک  ار  وت  يرذـگ ، یم  شوپ  زبس  یهد و  یم  راهب  يوب  هک  ار  وت  تسا ؛ هدـناشک 

ترایز هک  ار ؛ تتمظع  دنا  هتخود  مشچ  راد ، تسود  رازه  دنمدرد ، رازه  قاتـشم ، رازه  تناویا ، ياپ  هک  ار  وت  تا ، سدـقم  تحاس 
.تسا تراسکاخ  نامسآ ، هک  ار  وت  تسالبرک ، دیشروخ  ترایز  اب  ناس  مه  وت 

.یگرزب هب  تمظع ، هب  دنسانش  یم  رهش  نیا  هچوک ي  هچوک  رد  ار  وت 

.تسا هداد  هناوج  تیاه  ماگ  ریز  كاخ ، مامت  هک  تسا  هداد  لد  رهش  نیا  طقف  هن  ار  وت 

.ار تیارس  نحص و  ار ، تمرح  ار ، تدبنگ  دنسانش ؛ یم  بوخ  ار  وت  ار ، نامسآ  دنا  هتفرگ  لاب  مارآ ، هک  تمرح  ِنارتوبک 

.دیشروخ نادناخ  زا  يرون و  هلیبق  زا  وت 

.تسا هدرک  انعم  ار  تایح  تدوجو  يافص  هب  ير » »

.هتسب لیخد  رازه  تسا و  نشور  عمش  رازه  تشومارفان ، دای  رانک 

.تسا يراج  هبذج  یناحور  ياوه  تشومارفان ، ِدای  رانک 

ندـمآ نیرفآروش  نم ، تاملک  .ار  تا  یگرزب  دـنا  تقاط  یب  نم ، تاملک  .دـنزیربل  تداـی  راشرـس  رطع  زا  نم  تاـملک  درمگرزب !
.دناوت

.تنابرهم ياه  مشچ  ریگ  مشچ  هوکش  تسا و  دیشروخ 
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يرهطم یضترم  داتسا  تداهش 

يدمحم سابع  دنک /  یمن  تشومارف  رهش ،

دنک یمن  تشومارف  رهش ،

يدمحم سابع 

.رپرپ خرس  ياهگربلگ  زا  دوش  یم  رپ  تیاپ ، ریز  كاخ  لثم  تنهاریپ  دنوش و  یم  نوخ  ياه  هرطق  یکی  یکی  زر ، خرس  ياه  هچنغ 

.دوش یم  دنلب  دتفا و  یم  شدوخ  رد  داب  دصقر ، یم  خرس  ياه  گربلگ  اب  هچوک 

.دنز یم  وناز  ناهگان  رهـش ، مامت  .دزیمآ  یم  مه  رد  دـنا ، هدیـشک  یم  ار  تندـمآ  راظتنا  هک  ییاه  مشچ  سیخ  يوب  اب  توراب  يوب 
.دننک یم  قد  دننک ، ادیپ  ار  تناهد  زا  ندمآ  نوریب  لاجم  هکنآ  زا  شیپ  تاملک ،

! رهش ياه  هچوک  يوت  هداتفا  هار  رایتخا  یب  تسا ؛ هدش  هناوید  ناراب  راگنا 

! دنک رشتنم  اج  همه  هدروخ ، ناراب  یلگهاک  ياهراوید  يوب  لثم  ار  تیاپ  در  يوب  دهاوخ  یم  راگنا 

.درک بورغ  هشیمه  يارب  تا  یناشیپ  باتفآ  دناد  یم  نوچ  تسین ؛ يربخ  هام  زا  بشما 

اه تعاس  رـس  یتح  هک  دنخرچ  یم  هتفـشآ  اه  هیناث  ردقنآ  دنراوگان ؛ يربخ  نتـسبآ  ییوگ  هکنانچ  دـنخرچ ؛ یم  روآ  لوه  اه  هیناث 
! دور یم  جیگ 

.دنروآ یم  الاب  دنیاشوخان ، ياهربخ  ندینش  سرت  زا  اهراوید 
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.ار زاورپ  هک  روطنامه  ار ، نامسآ  هک  روطنامه  دنا ؛ هدرک  شومارف  ار  باوخ  اهرتوبک 

.دنک یم  مگ  ار  اه  هرجنپ  هار  وت  یب  راهب  .دنوش  یم  زییاپ  هروشلد ، طرف  زا  زبسرس  ياه  تخرد 

؛ هدرک ناشرپ  رابغ  زا  وت ، ندیدن  هک  ییاه  هنیآ  لثم  دنروخب ، كاخ  اه  هسفق  رد  دـیاب  هک  دـنروخ  یم  ار  ییاه  لاس  هصغ  اه  باتک 
.یشوماخ هکنانچ  دنا ، هتفرگ  یشومارف  تساه  لاس  دیاش  هک  ییاه  هنیآ  دنا ؛ هتفر  یشومارف  ياهزور  ات  هکنانچ 

.دنکارپ یم  رهش  رد  ار  تنتفر  ربخ  داب ، زا  رتدوز  یتح  اه ، غالک  زا  رتدوز  اه  هلولگ  غیج  يادص 

.دروخ یم  نوخ  نیمز  تندوبن ، مغ  زا  هراتس ، یب  ياه  بش  نیا  رد 

.دوش یم  دمجنم  رهش  مامت  دراد  هدز ، خی  رهش  ياه  تسد  روجدب 

...سرت وت ، یب  اهزور  ندرک  رس  سرت  وت ، ندیدن  سرت 

.دوب وت  قاتشم  ياه  سفن  ندیکم  رطاخ  هب  یبرس ، ياوه  نیا  رد  شندیشک  سفن  هک  يرهش  ار  وت  دنک  شومارف  دناوت  یم  هنوگچ 

« تسا شوخ  یگدرم  هن  وت  یب  تسا /  شوخ  یگدنز  هن  وت  یب  »

.دش دهاوخ  مه  رت  تخس  وتزا  دعب  ناشیاهیگنتلد  اب  گنت ، ياه  هچوک  لمحت 

.دنک یم  همزمز  اه  هرجنپ  رب  ار  تنتفر  كانمغ  زاوآ  ناراب ، زونه 

.دنک یم  هیرگ  نوخ  ار  كاپ  ياه  ناسنا  هلاس  رازه  دنچ  تیموصعم  ياه  مخز  هک  تسا  يربا  تا  همامع 

.درب دهاوخ  رفک  ياه  نیمزرس  نیرترود  ات  ار  شمالساو  تلادع  يوب  داب  هک  تسا  يا  هتشارفارب  قریب  تیابع ،

تـسا ربا  هچنآ  ره  زا  هـک  رود  ردـقنآ  اـهرود ؛ اـت  دنـشک  یم  رپ  تناـهد  زا  تناـج  اـب  دـنوش و  یم  رتوـبک  یکی  یکی  تیاـه  سفن 
، ناتخرد ات  دنک ، باریس  مالـسا ، غاب  يدمحم  هشیمه  ياه  لگ  رطعزا  ار  رهـش  دزیمایب و  ناراب  اب  تیراگتـسر  هاگ ، نآ  ات  دنرذگب ،

.دننک هفوکش  اه  لگ  دنشکب و  دق  يراگتسر  يوس  هب  هنانمؤم 

.دنک ُرپ  وت  مامت  زا  ار  شیاه  تسد  ات  دوش  یم  مخ  نامسآ 

ار تندوب  .دوش  یم  رت  گنررپ  گنررپ و  تروضح  زور ، ره  ییام و  اب  هشیمه  زا  رتشیب  اما  يور ؛ یم  مارآ 

.دوب یهاوخ  مه  زونه  ییام ، اب  مه  زونه  .مینک  یم  سح  اه  باتک  مامت  سفن  زا  رت  کیدزن 
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یجنپ هجیدخ  يدش /  هدنرپ 

يدش هدنرپ 

یجنپ هجیدخ 

، هثداح کی  ناهگان  رد  يدش  هدنرپ  دنتفگ :

.كالفا ات  كاخ  زا  يدیشک  دق  رابکی ، دنتفگ :

.دنا هدوب  دهاش  اه  نامسآ  یبآ  رد  ار  تا  یگدنرپ  دنا و  هدید  ار  وت  دنتفگ :

روراب كاخ ، زونه  اه و  نامسآ  ات  دوب  هدش  هدیـشک  تیاپ ، ّدر  همادا  هک  مدید  مدرک ، لابند  هک  ار  تروبع  ریـسم  نم  .دنتفگ  تسار 
.تیاه ماگ  شزاون  زا  دوب  زبس  و 

.مدیمهف دیزو ، یم  تزاورپ  ِیلاوح  رد  هک  يریذپلد  رطع  زا  ار  نیا  نم 

نایرج زونه  وت ، .دنامن  مامتان  نتفکـش ، شیور و  هصق  ات  كاخ  هب  يدیـشخب  ار  تدوجو  زا  یمین  تندش ، هدـنرپ  هظحل  رد  تسرد 
.تاملک نهذ  رد  يراد  نایرج  رهش ، هرطاخ  رد  يراد 

هتسشن یتخرد  هیاس  ریز  نم ، ینیمز  هاگن  زا  رتارف  تسدالاب ، ياه  نامسآ  رد  ییاج  یکیدزن ، نیمه  رد  ییاج  منک  یم  سح  یهاگ 
یم وپاکت  هب  مه  زاب  اه و  هژاو  دنبوشآ  یم  راو  هقعاص  تیاز ، نافوت  ملق  ناهد  زا  مه  زاب  و  یشیدنا ، یم  رون  یـسیون ، یم  رون  يا و 

.وت يوج  تقیقح  يدیماان  حور  ار ، تاملک  ناهذا  دزادنا 

.دنام یم  اه  هتشرف  يوگ  تفگ و  هب  هک  .ما  هدینش  ار  تیاه  همزمز  نم 

.ار میاه  هظحل  باوخ  تسا  هدرک  هتفشآ  مدوجو و  شوماخ  هدکهد  رد  دیچیپ ، تا  ینامسآ  ياهاوجن  اهراب ، اهراب و 

! داتسا

ناهج اب  هنامیمـص  يا  هثحابم  رد  ادـخ و  کیدزن  یگیاسمه  رد  رتدـنلب ، ناراگزور  تماق  زا  يا ؛ هداتـسیا  لایخ  ياـه  هنماد  زا  رتارف 
.ییامن یم  كولس  هار  یهد و  یم  دوهش  سرد  .تسدورف 

هناش دـنهاتوک و  رایـسب  نم  ناتـسد  هک  كـالفا ، ناـنکاس  زا  وت  مکاـخ و  یلاـها  زا  نم  هک  تسین ؛ یهار  وت  ینامـسآ  تولخ  هب  ارم 
«. لاح  » ورملق رد  وت  یتوکلم  ياه  هظحل  تسا و  لاق »  » سنج زا  همه  نم  ياه  هظحل  قیاقد و  هک  دنلب ، رایسب  وت  تفرعم 

زونه نم  نیقی ؛»  » هاگرذـگ هشیمه  رباـع  وـت  متلاـهج و  ياـه  هپوـک  نادرگرـس  زوـنه  نم  تسین ؛ یهار  وـت  ینامـسآ  توـلخ  هب  ارم 
.ییاه نامسآ  لزانم  نکاس  وت  مناریح و  هچوک  کی  مخردنا 
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! داتسا

يا تسا -  هدناوخ  ارف  اشامت  هب  ار  اه  نامـسآ  هک  وت  ییاهنت  کچوک  يراوید  راهچ  نامه  تسین ؛ یهار  تا  ینامـسآ  هرجح  هب  ارم 
.ینک توعد  تا  ینابرهم  هرجح  هب  ارم  شاک 

! وت روضح  رد  منک  هبرجت  ار  یقشاع  ات  مزومایب ، قشع  هتکن  هتکن  منیشنب و  تربنم  ياپ  ات  مشاب ، تبتکم  لفط  ات 

.موش قشاع  تا ، « ینیسح هسامح   » اب منک ، كرد  ار  يوبن » هریس   » وت ربنم  ياپ  راذگب 

«. لماک ناسنا   » ورملق ات  تفرعم ، يداو  ات  رون ، ات  الاب ؛ ربب  تمکح  ناکلپ  زا  هلپ  هلپ  ارم 

! داتسا

.دنلاب یم  تمالک  هیاس  ریز  ایند ، نادنمدرخ 

! ار یمالسا » رکفت  ، » منهذ نایرش  رد  زیرب  لقع ؛ ناگدنرپ  هب  دهد  یم  هناد  بآ و  وت ، ناتسد 

.مراذگب داهج »  » هداج ي رد  اپ  قشع ، بلط  رد  ات  مسانشب ، ار  لطاب » قح و   » هشیمه ات  زومایب  نم  هب  ار  ندیشیدنا  هویش 

! داتسا

.كالفا لزانم  رد  ییاه و  نامسآ  رد  وت  متسه و  هار  يادتبا  رد  نم 

.بونج ات  لامش  زا  دود  یم  كاخ ، ياه  گر  رد  تنوخ ، .تسا  ریزارس  هک  تسوت  یلاعتم  مالک  اه ، هنزور  مامت  زا 

.دریگ یم  ناج  تنوخ  زا  كاخ ،

.دنامن مامتان  شیور ؛ هنارت  ات  يدیشخب  اه  كاخ  هب  ار  تدوخ  زا  یمین  اما  يدش ؛ هدنرپ  هثداح ، ناهگان  رد  وت 

یناما مثیم  ترطف /  فوسلیف 

ترطف فوسلیف 

یناما مثیم 

.دنا هدرک  تداع  یکیرات  هب  هک  دیشیدنا  یم  ییاه  مشچ  هب  دنرون ، ياهورهار  هک  ییاه  قفا  مامت  هب  دیشیدنا ؛ یم  رون  هب 

ص:120

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 189 

http://www.ghaemiyeh.com


یم ار  شا  هناریو  هتخیر و  مین  ياـهراوید  تخانـش ، یم  ار  بش  ياـه  هچوـک  .دوـب  هتفر  ار  بش  ياـه  هچوـک  ماـمت  هداـیپ ، ياـپ  اـب 
.تخانش یم  ار  شا  هکورتم  درس و  ياه  هناخ  تخانش ،

.تسا هتفاین  حبص  زا  یناشن  بش ، ياه  هچوک  رد  تفگ : یم 

تسناد و یم  ار  هاچ  هار و  قرف  .دناسانشب  دسانشب و  ار  نیشنوید  ياه  هلوغیب  دوب  هتفر  هدایپ  ياپ 

! دننک یم  ینابرق  اه  بتکم  شتسرپ  ياپ  ار  مدآ  نیطایش ، ياه  هلحم  رد  تفگ  یم 

.تسا هتخادنا  گنچ  هتفاین  هار  ياه  نهذ  رب  هک  تملظ  هب  دیشیدنا و  یم  رون  هب 

.تسین تقیقح  دراد و  ار  تقیقح  باعل  گنر و  دنام ؛ یم  بارس  هب  تسا و  هدنهد  بیرف  تملظ  هک  تسناد  یم 

.دننک تراغ  ار  ناناوج  ياه  لد  هنوگ ، كاحض  ات  دنرظتنم  دنراد و  رس  رد  اه  گنرین  هچ  اه  شیدنا  کیرات  هک  تسناد  یم 

.دوش دلوتم  اه  هشیدنا  دنراذگ  یمن  ارچ  هک  دوب  ترسح  زا  رپ  شیاه  مشچ 

؟ دوش یمن  هدنز  ملع  ارچ  دنیشن ؟ یمن  راب  هب  تفرشیپ  ارچ  دنک ؟ یمن  هزات  یسفن  تلادع ، ارچ  هک  دوب  هودنا  زا  رپ  شلد 

.تشاد نید  درد 

.تسا مایق  نوخ و  راگزومآ  مالسلا ، هیلع  نیسح  هک  تسناد  یم  دوب و  هتخومآ  مالسلا  هیلع  یلع  بتکم  رد  ار  تیمولظم 

.رارق یب  بات و  یب  دوب ؛ هدناشک  داشرا  هینیسح  هب  قشع ، ار  نامیرف »  » ناوجون

اب ادـخ  هک  دـیوگب  دـناسرب و  همه  شوگ  هب  ار  ادـخ  نابز  ياهزار  اـت  دوب  هدـناشک  هاگـشناد  سرد و  هب  قشع ، ار  ترطف » فوسلیف  »
.تسا هتفگ  نخس  امش  اب  ترطف  نابز 

هشیدنا دیـشیدنا و  یم  رون  هب  يرآ ! يرهطم » یـضترم  دیهـش  « ؛ دزاسب يرهطم » یـضترم  ، » شدوخ زا  ات  تشادرب  ملق  تشادرب ، مدق 
.رون مه  شتداهش  دوب ، رون  شا  یگدنز  دوب ، رون  شا  تین  دوب ، رون  شا 

یسوط اروح  دادیب /  يولگ  رد  یناوختسا 

دادیب يولگ  رد  یناوختسا 

یسوط اروح 

.ایوپ زبس و  یملق  اب  خرس ، يداهج  داهج ؛ دوب و  هزرابم  دامن  شرگنس ،
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.درک یم  هبنپ  ار  رابکتسا  ياه  هتشر  همه  شا ، یگنهرف  تکرح  نافوت  اما  یملق ؛ يا و  هناخباتک  دوب و  افص  اب  يا  هناخ  شرگنس ،
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.دوب هتفر  هناشن  ار  وا  ، ترفن مشخ و  هنیک و  يادنلب  زا  بش  نابدید 

.تسا هدرک  سکعنم  هناخ  هب  هناخ  ار  شدوجو  رون  هداس ، فاص و  ياهذغاک  يال  هبال  زا  یسک  دید  یم 

تاجن يارب  هدـنارذگ و  ار  ناتـسرپ  بش  دـیدرت  کش و  ياه  هلق  ماـمت  ناـمیا ، نیقی و  ربا  رب  راوس  نئمطم ، مارآ و  یـسک  دـید  یم 
.دسیون یم  ییاهر  لمعلاروتسد  اه ، ناسنا 

، يا ههبج  رد  زور  ره  دهد  یم  ترطف  یکاپ و  یلاها  لیوحت  تمکح ، همشچ  همشچ  ناشورخ ، رکفتم و  زغم  نیا  ياه  هیناث  دید  یم 
.دوش یم  ناگدز  بش  نردم  یتسرپ  هفارخ  اب  داهج  نکش  فص  مدقم  طخ  رد  دشوپ و  یم  مزر  سابل 

ار يرگ » يدام  هب  شیارگ  للع   » و مسیسکرام » رب  يدقن   » و یفـسلف » تالاقم  : » ییارگ يدام  مسیـسکرام و  اب  دربن  نادیم  رد  يزور 
.دسیون یم 

.دنز یم  مقر  نوخ  اب  ار  ینیسح » هسامح   » ینید ياه  هفارخ  اب  دربن  ههبج  رد  رگید ، يزور  و 

ار وجدوس  نابلط  تصرف  یکیرات  قمع  ات  شا ، یهلا  نیبزیت  نامـشچ  اب  دتفا ، یم  نز  قوقح  یعدم  ناعفادم  لهج  هب  شراذگ  یتقو 
.دنک یم  کیلش  ناش  یلاشوپ  ياهرگنس  هب  رطس ، هب  رطس  ار  مالسا » رد  نز  قوقح  ماظن   » دنیب و یم 

.دنیرفآ یم  يامن  قح  تباث  ِنوتس  ار  مسیلائر » شور  هفسلف و  لوصا   » دهن و یم  نافوسلیف  دیدرت  هار  رازهرداپ 

ياهراتفگ  » و ناـمیا » ناـسنا و  «: » يورخا تاـیح  اـی  دـیواج  یگدـنز  :» دـسیون یم  یکاـخ  نارظتنم  يارب  دوهـش  بیغ و  يوسارف  زا 
.ار يونعم »

و تّوبن » یحو و  « » یمالـسا ینیب  ناهج  رب  يا  همدـقم   » دنیـشن و یم  ناسنا  زاین  ریـسفت  هب  یلاـعت ، قفا  رد  لـقعت ، ماـهلا و  دنمـشیدنا 
.دنز یم  ملق  ار  نآرق » رد  ناسنا  »

.دوش هراپ  هراپ  وا ، روضح  ِرون  هراتس  رازه  هب  بش  هدرپ  هک  دزات  یم  ناما  یب  نانچ  شملق ، لسلسم 

ار ریذپان  یگتـسخ  رگداهج  نیا  هنیک ، مشخ و  يادـنلب  زا  بش  نابدـید  .تسا  هدـش  دادـیب  يولگ  رد  یناوختـسا  مشچ و  رد  يراخ 
.دور هناشن  ار  وا  رکفتم  زغم  تشپ ، زا  هنادرمناوجان  ناقرف ، کهورگ  ریت  اب  ات  درک  یم  دصر 

.دش ناراب  هلال  زاورپ ، هشیدنا  رّکفت ، بیرغ  هاگرذگ  رد  زور ، نآ 
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ِهّللا ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَـسْحَت  َو ال   » خرـس ياه  هلال  یگـشیمه  ییافوکـش  یگدنز و  راد و  هبرـس  ِناگدازآ  يامعم  لح  زا  غیرد 
«. َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  اًتاْومَأ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  درد /  یمخز  يدرم 

درد یمخز  يدرم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

هایس ژیتسوپ  اب  زمرقوم ، ناداّیص  »

دنیابر یم  نیگآرهز  بالق  اب  ار  دازآ  نایهام 

دهاک یمن  سونایقا  زا  یهام  کی  دیص 

يدوب هچ  گنهن ! يا  وت  اما 

دندز تقافن  هزین  هب  نوچ  هک 

...دنتفرگ تا  هنیک  بالق  هب  و 

(1)« تسشن ورف  هزین  کی  سونایقا ،

.دراد كاخ  نیا  رب  یمشچ  هشیمه  نامز ، دخرچ و  یم  تسد  هب  تسد  ایند ، ربانم  رد  ام ، خیرات 

، رکتبم نادنمشیدنا  ات  رظن  بحاص  نافوسلیف  زا 

، رگراثیا ناگدازآ  ات  هتسراو  نافراع  زا 

، دهعتم نامیکح  ات  نیب  فرژ  نارّسفم  زا 

، رّکفتم ناسانش  هعماج  ات  هاگآ  نارادمتسایس  زا 

...و اه  کچوک  ازریم  اه و  يدابآدسا  ات  اه  يزار  اهانیس و  نبا  زا 

.تسا يراج  شناج  ماج  رد  اه  یگژیو  نیا  همه  تسا و  رفن  کی  هک  ار  یسک  مسانش  یم  نم  و 

اه لسلسم  دایرف  اه و  کنات  تشم  زا  هک  درک  حلـسم  ردقنآ  ار  ملق  دوش  یم  دخرچب ، قافتا  روحم  لوح  نیمز ، هک  دشاب  رارق  یتقو 
.دشاب رت  مکحم 
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.درک زامن  رطخ  یناشیپ  رب  تفرگ و  وضو  بدا  ّطش  زا  دوش  یم 

يدرک یم  وضو  رس  نوخ  هب  هک  مدید 

يدرک یم  وشتسش  هدیپس  ّطش  رد 

تخیمآ یم  وت  نوخ  هب  قفش  هک  یتقو 

يدرک یم  وگ  تفگ و  تسود  ترضح  اب 
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اه نابایخ  ناج  رد  ار  لدع »  » دزیخ و یمرب  درد  هلیبق  زا  یـسک  دـهد و  یم  دوکر  يوب  كاخ ، ياه  تسد  .تسا  شطع  هداز  نیمز ،
.دزاس یم  يراج 

.دیاشگ یم  اه  نامسآ  یبآ  تمس  هب  ار  هتسب  ياه  هنزور  دور و  یم  هار  تسب  نب  ياه  هچوک  رد  ماگ ، هب  ماگ  دیحوت »  » اب

اهنآ رس  رب  ار  قالخا »  » ناراب دور و  یم  ناتسود  رادید  هب  نامیا » ملع و   » ياه لگ  زا  رپ  ییاه  تسد  اب 

.دناراب یم 

یحو و  » .دـشک یم  اه  لد  يولبات  رب  ار  خزرب » ملاع   » زا يریوصت  دـنک و  یم  نامهاگآ  نیا ، زا  دـعب  ياهزور  ناـساره  ياـهزور  زا 
.دوش یم  رکذتم  هلاچم  نیمز  هب  ار  یهلا » لدع   » دنک و یم  رترو  هلعش  اه  هاگن  رد  ار  توبن »

.رتراوآ هچ  دوش و  رتدابآ  هچ  تسین ؛ هتساوخ  دوخ  يادرف  هجیتن  زج  يزیچ  ناسنا ،» تشونرس  »

.نتسیز درم  ندوب  درم  تمایق  دنک ؛ یم  اپ  رب  روضح  تمایق »  » دزیخ و یمرب 

.دزیر یم  باتفآ  هلعش  هلعش  ار  دوکر  نیگنس  ياوه  ینارامج ، ریپ  هناش  رد  هناش  دنکش و  یم  ار  یگدنرپ  یب  نامسآ  هنییآ  رازه 

.دربب دوخ  اب  ار  كاخ  لد  هک  يزاورپ  تسا ، زاورپ  ناسنا ، ره  نتساوخ  تیاهن 

وت يدوب  نمجنا  غارچ  هن  اهنت 

وت يدوب  نکش  تب  ماما  دیما 

مدینشب شبل  لعل  زا  وت  گوس  رد 

وت يدوب  نت  هراپ  ار  هدزمغ  ناک 

رد تیادـص  دوب و  تماقتـسا  مکحم  ياـه  هراوـید  تا ، هتخیر  ورف  ياـه  هناـش  هک  دننیـشنن  گوـس  هب  یملاـع  وـت  نتفر  رد  هنوـگچ 
.يراج اهوسارف 

يورسخ نیریش  تداهش /  ملعم 

تداهش ملعم 

يورسخ نیریش 

! قالخا نشور  ياه  هیآ  ملعم  يا 
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اب هک  ییوت  .دروآ  دیدپ  یمدآ  ناج  حور و  رد  ار  یبالقنا  دـنک و  ذوفن  اه  بلق  قمع  رد  نینچ  هک  مسانـش  یمن  ار  یتردـق  وت  نوچ 
راثآ بلاق  رد  ار  یناسنا  ياه  شزرا  نیرتالاو  يدرک و  اـم  هتـشگمگ  ياـه  لد  راـثن  ار  داـشرا  تیادـه و  ياـه  هراتـس  دوجو ، ماـمت 

.یتشاذگ راگدای  هب  ام  يارب  تنادیواج ،
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.یتشادناو میلست  هب  زگره  ار  قح  يدشن و  مخ  اهداب  ربارب  رد  زگره  هک  زبس  يدوب  یتخرد  وت ،

، ناراکبان هورگ  زا  ات  دشکب  شزاس  هب  ار  تناوترپ  يورین  تسناوتن  یناطیـش  تردق  چیه  دشن و  شوماخ  هاگ  چیه  تشورخرپ  دایرف 
.ینک وزرآ  ار  شزاس  حلص و 

هک یناج  دشخب ؛ یم  ینشور  باتفآ ، هب  دروآ و  یم  رد  تکرح  هبار  حور  هک  تسا  یتردق  وت  ِناج  رد 

.دشخب ماهلا  ار  هشیدنا  رکفت و  ملع و  هار  رد  داهج  ناسنا ، هب  ات  تخیوآ  تداهش  مان  رب  ار  دوخ  دیما 

يدوب هداتسیا  ام  هار  رس  رب  بورغ ، یب  اما  دیشروخ ، لثم  وت ، .دورس  یم  ار  تداهش  دنلب  رعش  تا ، یبالقنا  بیـشن  زارفرپ و  یگدنز 
.دروآ یم  ناجیه  هب  بالقنا  ياه  هلعش  رد  ار  نتخورفا  تناتسد ، و 

ار يرگمتـس  ياه  هلق  نیرتدنلب  دیهـش ، مان  هک  یـشخبب  ماهلا  يراگنب و  يزیگنارب ، یتردق  یتسار ، قح و  هشیدنا  اب  یتساوخ  یم  وت 
.دنارتسگ یم  هیاس  یهاگآ  ییانشور  رد  هک  يدرک  يرایبآ  ار  یتخرد  تکاپ ، نوخ  اب  .دنک  یم  دوبان 

تداهش هملک  رد  ینامداش ، ماهلا  تدابع و  ضیف  يزارفرس و  هک  يدوب  رواب  نیا  رب  اریز  تداهش ؛ يارب  تسا  یناتساد  تا ، یگدنز 
.دوش یم  هصالخ 

.دنک یم  سکعنم  ار  نیرب  تشهب  زا  ییاه  هنحص  هک  تسا  ییالبرک  ، تداهش وت  هاگن  رد 

هب ار  نامیاه  ناج  هک  میونش  یم  ار  تیادص  متـس ! تخـس  ياهزور  رد  ماما  رادافو  روای  يا  بالقنا و  ِهوکـش  اب  ناتـساد  دیهـش  يا 
هار رد  ندـش  ادـف  زج  ییوزرآ  هک  ینک  یم  راکـشآ  ناـمیا  رب  ار  یتما  ماـیق  زار  یناوخ و  یم  ارف  يزیتس  ملظ  داـمج و  ملع و  يوس 

.تشادن تسود 

هحفـص رد  هک  مناد  یم  .يزورفا  یم  شتآ  نامناج  رد  یناوخ و  یم  نامیارب  ار  اعد  هناقـشاع  ياهاوجن  هک  میونـش  یم  ار  تیادـص 
.دیمد دهاوخ  هزات ، يزور  ِنامد  هدیپس  رب  تمان  دنام و  یهاوخ  هدنز  بالقنا ، نینوخ 

یپ نتورف  هبزور  اه /  یعابر 

اه یعابر 

یپ نتورف  هبزور 

دوب هدز  بل  ار  هراتس  زا  يا  هعرج  هت 

دوب هدز  بتکم  نانمشد  هب  ریشمش 
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باهش دننامه  دیشروخ ، تبیغ  رد 

دوب هدز  بش  لد  رب  قیمع  مخز  کی 

* * *

تسا هدش  زاب  ناقشاع  لاب  وت  قشع  زا 

تسا هدش  زاورپ  جوا  هوکش و  راشرس 

زور علطم  نامگ  یب  ییوت ، هک  ناسنیا 

تسا هدش  زاغآ  تا  یناشیپ  قرشم  زا 

* * *

تسود يا  مراوگوس  هایس ، ربا  نوچ 

تسود يا  مرابب  مرابب و  راذگب 

وت يرود  زا  هلال  هیبش  زین  نم 

تسود يا  مراد  غاد  مان  هب  بلق  کی 

* * *

يرت هدنزورف  دیشروخ ، ز  قشع ، رد 

يرت هدنبات  باتفآ ، وترپ  زا 

رون تحور  یلو  تسا  كاخ  وت ز  مسج 

يرت هدنز  يوش  یم  دیهش  هک  یتقو 

* * *

تس یتسپ  ایند ؛ جوا و  قشع ؛ وت  کلس  رد 

تس یتسم  تیادخ ؛ هار  رد  نداد  ناج 
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كاخ ملاع  رد  هک  يدّرجم  حور  وت 

تس یتسه  وت  یتسین  مه  یتسه و  مه 

* * *
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ملعم زور 

يدمحم سابع  نابغاب / 

نابغاب

يدمحم سابع 

نامهم اه  گربلگ  یگنشت  هب  ار  ناراب  هک  دنا  يراهب  ياهربا  یسیون ، یم  هایس  هتخت  رب  هک  یتاملک  يراهب ! هشیمه  تکچوک  هچغاب 
.دننک یم 

.دنسر یم  خرس  لگ  هب  وت  ياهقافتا  همه 

.يراویدذغاک اه ، كرپاش  هسوب  اب  ار  تسالک  ياهراوید  يا و  هدرک  شرف  اه  هناورپ  اب  ار  تسالک  ياه  هرجنپ 

رطع هک  تسا  راهب  هشیمه  ياه  لگ  زا  يا  هچغاب  تسالک  .دنریگ  یمن  یگنهک  يوب  هاگ  چـیه  وت  مالک  لثم  سالک ، ياه  تکمین 
.دننکآ یم  تناج  زا  ار  یگدنز 

راوید لد  رب  هدناماج  لیطتسم  يور  رب  یتقو  تسا ؛  دیشروخ  همجرت  لکش  نیرت  هداس  وت  تاملک  .دنا  ینشور  نالوسر  تیاه  سفن 
رد دـنوامد  نابرهم ، يدـنخبل  اب  راگنا  دنیـشن ، یم  تیاه  هناش  رب  هک  دیفـس  ياـه  چـگ  درگ  .ینک  یم  یـشاقن  ار  رون  یـسیون و  یم 

.یگشیمه يدنلبرس  نامه  اب  تسا ؛ هداتسیا  ناملباقم 

هب نازخ ، میب  زا  ار  شیاه  لـگ  تساـه  لاـس  هک  دـسر  یم  یناـبغاب  جـنر  هب  دـنک ، لاـبند  ار  تا  یناـشیپ  ياـه  كورچ  یـسک  رگا 
.دنک یم  توعد  شغاب  هب  ار  راهب  نایاپ ، یب  يدنخبل  اب  حبص ، ره  هک  ینابغاب  تسا ، هدرپس  هار  رد  ياهراهب 
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ییایند روآ  مایپ  هک  تسا  یتبحم  همزمز  تیاه ، ماگ  يادص  .دنسر  یم  ینـشور » درخ و   » هب یهد ، یم  ناشن  وت  هک  ییاه  هداج  همه 
.تسا ینابرهم  زا 

.دنروآ یم  نامیارب  هدماین  ياهزور  زا  نشور ، يا  هدنیآ  زا  ربخ  هک  دنا  ییاه  كدصاق  تیادص ،

ییاهدنخبل دنهد ، یم  يدنلبرس  رورغ و  راختفا و  يوب  هک  ییاهدنخبل  ینک ؛ یم  مگ  ام  ياهدنخبل  تشپ  ار  تیاه  یگتـسخ  هشیمه 
.دنهد یم  یگدنلاب  يوب  هک  ییاهدنخبل  دنهد ، یم  دیما  يوب  هک 

، رود ياه  سوناـیقا  هب  هک  یتسه  يدور  وت  ار و  بآ  میـسرپ  یم  مه  زا  میدـیدن و  بآ  زا  ریغ  هک  میتسه  یکچوک  زمرق  ناـیهام  اـم 
.ینک یم  شخب  نامیارب  ار  بآ  یهد و  یم  نامدنویپ 

.ینک یم  باریس  شناد  ناراب  زا  ار  ام  يریوک  هنشت  ناج  يربا ؛ وت 

اه هدـنرپ  همه  لثم  ات  یهد  یم  دای  ام  هب  وت  .ینک  یم  فراعت  ام  هب  ییاناد ، تخرد  هیاس  ریز  رد  ار  یلـالز  هک  یتسه  يا  همـشچ  وت 
.دیآ یم  هتخوس  ياه  لد  زا  هک  ییاه  هآ  مامت  لثم  میناسرب ؛ دنوادخ  هب  ار  شیوخ  هک  یهد  یم  نامدای  مینک و  زاورپ 

تـسد دننک ! یم  زاوآ  ار  راهب  دنراد  تسم ، ياه  يرانق  راگنا  ندرک ، تبحـص  هب  ینک  یم  عورـش  مارآ  مارآ  هشیمه  لثم  هک  یتقو 
.تساه یتسود  تسد  نیرت  مرگ  هک  میراشف  یم  ار  تمرگ  ياه 

وت هک  یتاملک  .تسیفاک  ام  دنخبل  اهنت  یشاب ؛ هتشاد  یعمط  مشچ  هکنآ  یب  يزومآ ، یم  ام  هب  وت  هک  دنا  یتاملک  نیمه  تایح ، بآ 
.درک میهاوخن  شومارف  هاگ  چیه  يزومآ ، یم 

ياه هتخومآ  زا  تسیراب  هلوک  نامرادن ، راد و  مامت  میا و  هتخومآ  وت  زا  ار  ندرک  یگدنز  هنوگچ  سرد  ام 

.میسرب دصقم  هب  دنلبرس  ات  يداهن  نامیاه  تسد  رد  ندش ، رفاسم  زا  شیپ  اه  لاس  هک  وت 

.مینک یط  يراودیما  اب  ار  یگدنز  مخ  چیپرپ و  ياه  هداج  ات  يدرک  ناممرگلد  هشیمه 

.مینک شومارف  ار  هار  یگتسخ  همه  ام  ات  هشیمه ، لثم  دنخب  دنخب ؛ هتسشن ، راب  هب  تیابیز  هچغاب  هک  الاح 

! یشابن هتسخ  نابغاب ؛ كرابم  يداد  شرورپ  وت  هک  ییاه  لگ  هنادواج  راهب  دنخب ! ابیز  دنخب ،

يدابآدواد هموصعم  هناربمایپ /  سفن 

هناربمایپ سفن 

يدابآدواد هموصعم 
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نادـنزرف زیخلـصاح  ياـه  بلق  رد  ار  یهاـگآ  دیـشروخ  اـت  ییآ  یم  وت  دـنز و  یم  هناوج  تا  هناربماـیپ  ياـه  سفن  اـب  تشهبیدرا ،
.يراکب تنیمزرس 
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.دوش یم  کح  نامکیرات  ناهذا  رد  ینشور ، يابفلا  دشاپ و  یم  رون  هایس ، هتخت  رکیپ  رب  تدیپس  ناتسد 

.دنوش یم  هدوشگ  تیوس  هب  یباتفآ ، ییاه  هرجنپ  نوچ  نامقوش  ياه  مشچ  يوش ، یم  هک  دراو 

! اه هناورپ  ياه  مغ  روبص  گنـس  موصعم و  کچوک و  ياه  لد  رادزار  يا  .دنک  یم  رپ  ار  سالک  ياضف  تروضح  رطع  ییآ و  یم 
.ییادزب ار  نتسنادن  همه  نیا  رابغ  درگ و  نیمز ، لهاج  هرهچ  زا  ینک و  يرادساپ  ار  تقیقح  حور  ات  يا  هدمآ  وت 

.دنیچن شدرز  ساد  هب  زییاپ ، درگ  هزره  داب  ار  زبس  ياه  لاهن  ات  يا  هدمآ 

ار ندـیرپ  یبآ ، همه  نیا  زیربل  نم  دـنیآ و  یم  زاورپ  هب  تفرعم  نامـسآ  رد  لاب  دـیپس  هدـنرپ  اهدـص  ییاشگ ، یم  نخـس  هب  هک  بل 
.منک یم  هبرجت 

هتـشرف يادـص  دـنک و  یم  مکحم  ار  ما  يواکجنک  ياه  هشیر  تیاه ، تسد  .دـنز  یم  دـنخبل  مناج  دوپ  رات و  ینک ، یم  هک  مهاگن 
.دنارات یم  مناج  ياه  هچوک  زا  ار  ینادان  ياه  لوغ  هیاس  تناس ،

یناربونـص كاـخ ، نیا  هشوگ  ره  زا  هک  تسین  رید  يا ، هتـسب  رمک  نامـشیور  هب  هناقـشاع  هک  هنوگنیا  راـسخر ! ینیمز  ینامـسآ  يا 
هاگآ نامشچ  زا  شهوژپ ، نازورف  ياه  هراتـس  دننزب و  هناش  ار  يروآ  نف  شناد و  دیـشروخ  ناوسیگ  ناشزبس ، ناتـشگنا  اب  دنلبرس ،

.ددرگ ناهج  کیرات  ياه  هناخ  دصر  شخب  ینشور  هشیدنا ، گرزب  ناگ  هوابون  نیمه 

یم رکفت  شواک و  نوخ  زا  ار  نامدوبک  ياه  گر  یناشون و  یم  تناج  هریش  زا  قشع ؟ راثیا و  ینابرهم و  هراصع  يا  ممان  هچ  ار  وت 
.دوش گنهامه  اه  هنیآ  ضبن  اب  نام ، یگدنز  ياه  سفن  ات  يرابنا ،

.میراپس یم  قشع  نامیا و  مرخ  ياه  هحاو  هب  ار  تریذپان  یگتسخ  رطاخ  تمییاتس و  یم  .میراد  تتسود 

نیدلاردب مظاک  دمحم  شناد /  يوب  دادتما 

شناد يوب  دادتما 

نیدلاردب مظاک  دمحم 

هشوخ اب  دنا ؛ هدروآ  هسوب  هتـسد  هتـسد  دنا و  هدمآ  شمارآ  ياه  لگ  تسا ، ملعم  شمان  هک  دّهعت  باتـش  رپ  ياه  شپت  يور  هب  ور 
! نم بوخ  ملعم  نابرهم ، راگزومآ  يا  هدمآرب : لد  زا  ياه  کیربت  ریدقت و  گنراگنر  ياه 
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.دنهد یم  هیده  ار  ساپس  ياه  هتسب  زورما ، هاگشیپ  رد  یکی  یکی  رون ، ياه  یسالک  مه  .هدیچیپ  اج  همه  لگ ، رطع 

.مّلعم زیم  يور  دنیآ ، یم  هام  تمس  زا  اه  شاب  داش 

.دنشک یم  كَرَس  اه  هظحل  تشپ  زا  اه ، قوش  روش و 

.تسا راشرس  مّلعم ، يوب  زا  سالک  ياضف 

.دشخرد یم  شوخ  ملعم ، هژاو  شناد ، ياهزور  همه  مشچ  رد  هک  زورما ، هن 

.میوش رتراشرس  ملعم  زا  هتفه  لوط  رد  هک  تسا  یقافتا  دیآ ، یم  شیپ  هک  يا  هبنش  ره 

.دنیوا هب  ریخ » هب  حبص   » ِنتفگ هنشت  دیشروخ ، مرگ  ياه  بل  زور ، ره 

.دربب ّتبحم  سالک  هب  ار  وا  دیایب و  يرارق  یب  سوبوتا  ات  دتسیا  یم  حبص  هاگتسیا  رد  زور  ره  ملعم ،

.دزو یم  روعش  مسوم  رد  يریگدای  میسن  دیآ و  یم  ملعم 

«. دوب اناوت   » ياه یلدنص  فیدر  نیب  دنز  یم  مدق  زاب  دیآ و  یم  .دنیشن  یم  سالک  لد  رب  قشع ، يابفلا 

.دبای یم  دادتما  تشهب  ات  شناد ، شوخ  يوب  دیآ و  یم 

ینابغاب نوچمه  دشک و  یم  شزاون  تسد  ادرف ، گرزب  ياه  هشیدنا  ِرـس  رب  دشاپ و  یم  دـنخبل  اه ، هقیقد  تروص  هب  زاب  دـیآ و  یم 
.دشک یم  راظتنا  ار  شیاه  لاهن  هناد  هناد  ندیشک  دق  زوسلد ،

.دنریگ یم  چیه  يوب  گنر و  دنتسیاب ، ملعم  مامتها  هیشاح  رد  دنهاوخ  یم  هک  یمحازم  ياه  هغدغد 

! دنکچوک ردقچ  شا  يراوگرزب  ربارب  رد  وا  دایز  ياه  جنر 

ات تسا  هدـش  هتخیگنارب  تلاسر  هاگ  همیخ  زا  هک  فوئر  یهاـگن  دـشاب ؛ ملعم  هاـگن  زا  يرعـش  دـناوت  یم  زورما ، سرد  نیرتهب  و  ... 
.دنروایب نامیا  تسایبنا ،» لغش  یملعم  ، » هلمج هب  اه ، هفرح  مامت 

.تسا هدناسر  تبث  هب  ار  هاگن  نیا  تفاطل  ناراب ، رتفد 

! زیزع ملعم  كرابم ، تزور  هتفرگ : رارق  سالک ، داش  يوهایه  زورما ، رانک 
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یسوط اروح  ناراب /  تلاسر 

ناراب تلاسر 

یسوط اروح 

.تسا هتفرگ  ندیزو  وت  حور  میسن  ینعی  هشیدنا  يایفارغج  دابآ  اجکان  رد  دزغل  یم  ملق  یتقو 

وت يدش ؛ مگ  اه  لسن  یلاعت  دشر و  يوپاکت  رد  هک  وت  دور ؛ یم  الاب  جوم ، رب  جوم  وت  یبآ  روضح  نتشون ؛ ندناوخ و  هنارک  ره  رد 
.تسا هدروخ  هرگ  تخومآ ، یم  ار  زور  يدیپس  هک  یهایس  هتخت  اب  وهایهرپ و  هداس و  ياه  تکمین  اب  تیاه  هرطاخ  هک 

.يداد یم  هیده  اپون  نادرگاش  هداشگ  هنیس  هب  يدرک و  یم  ناشهارمه  ّتبحم  لغب  لغب  تنهذ ، ینامسآ  ياه  هژاو  اب  وت 

.یشخرد یم  هشیمه  زا  رت  هزات  ناراب ، هنارت  رد  يوش و  یم  رارکت  قشاع ، ياهوتسرپ  كاوژپ  رد  وت 

.يا هدیشاپ  هک  تسا  ییاهرذب  ندش  روراب  هشیدنا  رد  نامسآ ، هب  ور  هشیمه  وت ، نابرهم  لایخ  كدصاق 

، يا هتـشون  ره  رد  راگزور ، لیر  يور  یگدـنز  راطق  ياه  ناکت  رد  ام  یـشیدنا و  یم  شیوخ  نازومآ  شناد  نشور  ياهادرف  هب  وت 
.مینک یم  هدنز  ار  وت  دای  یلصف ، ره  شیور  رد  دنز و  یم  رس  ملق  زا  هک  یشزغل  ره  رد 

! راگزومآ يا  ماهلا ، ملع و  ملعم  ینامسآ ، روبص  يا 

؟ ار نتشون  نتفگ و  یتخومآ  ام  هب  دوخ  هک  مییوگب  هچ  وت  زا 

! تمیاتس یم  هراومه  هک  دنگوس  يا  هتخیوآ  مندرگ  رب  هک  رهم  ياه  هتشر  هب 

هتسیاش تداعس  یلع  راشرس /  راهب  زا 

راشرس راهب  زا 

هتسیاش تداعس  یلع 

.زیربل اه  ناج  رد  يا ، هتخودنا  هک  ار  هچنآ  نک و  زاب  ار  اه  هنیس  .تسا  زیربل  اه  هژاو  سمل  زا  تیاه  تسد 

مرگ يادـص  هنـشت  ناهج ، زیربل ، ناهج  نت  رد  ناج  تیاه  تشگنارـس  زا  نک ! زاـب  ار  تیاهتـسد  .يدرگ  یمرب  اـه  هژاو  سمل  زا  وت 
.تسوت نابرهم  هاگن  هنشت  ناهج ، .تسوت 
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.نک يراج  اهرهش  اه و  نابایخ  هنیس  رد  ار  تتاملک  ياوه  نک ! زاب  ار  اه  هرجنپ 

! دننک قاشنتسا  هنشت  ياه  ناج  ار ، وت  تاملک  راذگب  دنشکب ، سفن  وت  زا  راذگب 

اه ناج  رب  وت  ُهُرْـشَن » ِملِعلا  ُهاکَز   » هک ارچ  یهد ، یم  تاکز  تتاملک  اب  يزرو ، یم  قشع  تتاملک  اب  یناوخ ، یم  زامن  تتاملک  اب  وت 
، دتلغ یم  دصقر و  یم  اه  نابز  رب  اهب  نارگ  يّرد  نانوچ  تتاملک  .یمکاح 

.درب یم  ینشور  هنیآ و  بآ و  يادرف  هب  ار  اه  ناسنا  دتلغ و  یم  دزومآ ، یم  اه  بلق  هب  ار  هنوگ  رگید  یندیپت  دصقر و  یم 

يراج نیمز  ياه  کلپ  يال  زا  راهب ، ات  وش  یهار  .تسا  زیربل  شخب  ناج  میـسن  زا  تیاهتـسدو  يراهب  وت  نک ! زاـب  ار  تیاـه  تسد 
.دنزب هناوج  ار  تیاه  سفن  رطع  نیمز ، ات  دوش ،

.ینک یم  قایتشا  زا  هدنکآ  ياه  لد  نامهم  ار  رهم  راهب  اما  یسر ؛ یم  زییاپ  اب  وت 

.تشهب يدرا  اه  بیج  رد  يراک و  یم  نیدرورف  اه ، فیک  رد 

تاملک و راهب  زا  ییاه  تسد  اب  راشرـس ، راهب  زا  ییاه  تسد  اب  يا ؛ هداتـسیا  هک  دنیب  یم  ار  وت  دـسر ، یم  هار  زا  هک  زییاپ  لاس ، ره 
.راشرس اه  هژاو 

.ینک توعد  هناوج  راهب و  ینامهیم  هب  ار  اه  هنیس  ات  يا  هداتسیا  .یهد  یم  مالس  هنشت  ياه  هرجنپ  هب  يا و  هداتسیا 

يریدن هیقر  فیطل / ! عورش  يا 

! فیطل عورش  يا 

يریدن هیقر 

رد هک  تفر  شیپ  ردق  نآ  ام  ملع  .دنسرب  یکیژولویب  ییایمیـش و  ياه  حالـس  متا و  بمب  هب  نامقیقد  تابـساحم  ات  میتفر  الاب  وت  زا 
.درک ناروف  دادغب  يّرس  ياه  نیمزریز  زا  دش و  زیررس  امیشوریه 

.دش کی  رازه و  ود  نرق  هدیدپ  مّهوت ، هک  دندش  هصالخ  سکا »  » و يد » سا  لا   » رد يردق  هب  ام  هدش  باسح  ياه  لومرف 

ات هک  درک  یلاخ  مدآ  نادـنزرف  نهذ  مارآان  سونایقا  رد  نانچنآ  ار  اناوج  يرام  نیئوره و  نیئاکوک و  یتشک  یتشک  یملع ، يروانف 
.تشگ دنهاوخ  شمارآ  دوقفم  هقلح  لابند  هب  دبا ،
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دنونـش و یمنو  دنونـش  یم  دننیب ؛ یمن  دننیب و  یم  دـنور و  یم  ههاریب  ار  هار  هک  ینهآ  ياه  مدآ  زا  دـنرپ  اهاتـسور ، اهرهـش و  الاح 
.سک همه  زیچ و  همه  ربارب  رد  توکس ، تسا ؛ توکس  یقیسوم  ناش ، یعونصم  ياه  بلق  گنهآ  برض 

تسا نیا  میدش  اه  نومیم  اه و  شوم  نیزگیاج  میتخیرگ و  نردم  ياه  هاگشیامزآ  هب  رقف  تسد  زا  یملع  ياه  هزومآ  هلیـسو  هب  ام 
ياه هنابز  قمع  هب  دـنک ؛ یم  ترپ  یتسین  ياه  هرد  هب  ار  شماجرفدـب  راوس  تبقاـع ، دزاـت و  یم  هک  شکرـس  اورپ و  یب  ملع  دـمایپ 

.ترفن مشخ و 

.تقادص زا  راشرس  ياه  هناکدوک  يارب  هدز  کل  ملدو  ما  هتسخ  نردم  يایند  نیا  زا 

! مینک عورش  لوا  زا  دش  یم  شاک 

هار هب  مشچ  نادـنملاس ؛ هناـخ  رد  تسا  هتـسشن  زاـب  هک  ار  اـباب  ار و  بآ  منک  یّجه  ون  زا  منزب و  وناز  تیور  هبور  نم  ینیـشنب و  وـت 
.گرم مان  هب  يا  هدیدپ 

مناتـسد یقمر  یب  يارب  دـیایب و  ناراب  رد  ردام  مه  زاب  شاک  يا  دراد » رانا  اراس   » معط زا  دوش  زیربل  مرتفد  باتک و  هرابود  ات  نیـشنب 
! دروایب ینابرهم  نان  دبس  دبس 

نابز تاناویح  يادص  مونشب  منزب و  يرس  کنسح  لغآ  هب  مرادرب ، يا  هشوت  مناخ ، بکوک  هرفس  یگداس  زا  ات  ریگب  ار  متسد  ًالصا 
»؟ ییاجک کنسح  .ما  هنسرگ  نم  : » دننزیم داد  هک  ار  هتسب 

: دورن مدای  تقو  چیه  هک  مریگب  يربک  میمصت  مهاوخ  یم 

تسا شک  هناد  هک  يروم  رازایم  »

« تسا شوخ  نیریش  ناج  دراد و  ناج  هک 

ار نینوخ  يوقاچ  دنتـشگ و  اهرازاب  رد  رگا  ار  نافوسلیف  چوپ  ياعدا  منکن  رواب  ات  موش  ظفح  زا  ار  ادـخ » تردـق   » رعـش مهاوخ  یم 
.دنا هتشک  ار  ادخ  هک  دندز  راج  دنتفرگ و  منامشچ  يولج 

خـساپ ار  ما  هراشا  تشگنا  لاؤس  نازوسب و  لد  منهذ  یناداـن  هب  .مشاـب  ینـشور  درخ و  ثراو  منکن ، لـگ  ار  بآ  هک  زوماـیب  نم  هب 
هزاجا مناخ ! .يوگ 

یک

ناسنا

راثیا زاوآ  لثم 
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؟ دش دهاوخ  فشک  اضف  مالک  رد 
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يورسخ نیریش  هار /  غارچ 

هار غارچ 

يورسخ نیریش 

مشچ زا  ییانـشور ، لصف  زاغآ  رون و  ِشیور  رد  ات  مریگ  یمرب  يذغاک  اهایرد ، یبآ  هحفـص  زا  مهاوخ و  یم  غارچ  ار  هام  وت ، يارب 
.مراگنب يا  هژاو  تنارک  یب  ياه  تسد  نابرهم و  ياه 

هک منیب  یم  ار  وت  تسا ، راثیا  قشع و  هدنـشخرد  ناگراتـس  هاگنالوج  هک  اـجنآ  هب  موش  یم  هریخ  قفا  هطقن  نیرت  تسدرود  هب  یتقو 
.يا هدیبات  رشب  نهذ  ياه  یکیرات  رب  اهدیشروخ ، مامت  زا  رت  نشور 

.دشخب یم  ماهلا  نم  ِهاگن  هب  ار  روعش  ياه  هژاو  نیرتابیز  هک  تسا  یهاگآ  لالز  همشچ  تنامشچ ،

.دنک یم  روبع  شا  هرظنم  زا  هام ، هک  تسا  يدنلب  ناویا  تساه ، ینشور  رابت  زا  هک  تا  یناشیپ 

.دندروآ یم  هفوکش  ناتخرد  هاگ ، نآ  يدز ، یم  دنخبل  ما  یکدوک  ياه  مشچ  رد  هک  مروآ  یم  دای  هب  ار  وت 

! یتخیوآ یم  مناج  شوگ  ردار  ینـشور  يابفلا  يدرک و  یم  میادـص  یتقو  دـش  یم  گرزب  میارب  ردـقچ  هسردـم ، کچوک  طاـیح 
.دنتشاد هنایشآ  ناگدنرپ  تیادص ، يافرژ  رد  ییوگ 

لیکشت هنوگچ  اهربا  هک  یتخومآ  یم  ارم  هناروبص  يدوشگ و  یم  ار  تهاگن  شزاون  رتچ  نم ، رامش  یب  ياه  شسرپ  ِناراب  ریز  رد 
.تسیچ اهزور  اه و  بش  فالتخا  زار  دنیآ و  یم  دیدپ  ارچ  اه  لصف  دراب ، یم  هنوگچ  ناراب  دنوش ، یم 

هار هروک  ات  دـش  ما  یگدـنز  غارچ  تا  ینابرهم  ِسرد  هک  زور  نامه  زا  ما ؛ هدـش  دـلوتم  راب  نیمود  يارب  وت ، هوکـش  سالک  رد  نم 
.مراذگ رس  تشپ  تمالس  هب  شغورف ، رپ  وترپ  رد  ار  یکیرات  لهج و  ياه 

يرتـشیب ترارح  ار  ما  یگدـنز  شناد ، ملع و  دیـشروخ  دـش و  رت  نشور  مـیارب  هار  مداد ، رارق  دوـخ  قشمرـس  ار  وـت  رتـشیب  هـچ  ره 
.دیشخب

ياه تسد  رد  ار  یهاگآ  راب  رهگ  ياه  فدص  هناقاتشم ، هک  مشیدنا  یم  تهاگن  نارک  یب  ِیبآ  هب  زونه  نم  اما  درذگ ؛ یم  اه  لاس 
.درک یم  زیربل  نم 

ار وت  ما  هنابش  ياهاعد  رد  هراومه  يدرک  یم  نیقلت  نم  ناج  حور و  رد  تا ، ینابرهم  ياه  همزمز  اب  ار  ییاناد  منادب و  یتساوخ  یم 
.مراد وزرآ  ار  تا  يونعم  ِتاجرد  ِّولع  دنوادخ ، زا  منک و  یم  دای 
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یعیدب رسای  قشع /  بتکم 

قشع بتکم 

یعیدب رسای 

.دش زاغآ  وت  اب  قشع 

.يراد نایرج  ناملد  رتفد  ياه  گرب  يدیپس  رد  وت  .تفرگ  ناج  وت  دای  اب  اه  هرطاخ  سالک 

زا یغارچلچ  هناتـسآ  رد  ناـملد  ياـه  هناـخ  میدوب و  اـم  وت  ّتبحم  يداو  رد  یگنـشت  میدوب و  اـم  رهم ؛ زا  يراـب  هلوک  يدوـب و  وـت 
.تا ینابرهم 

.دز هناوج  ام  رد  ملع  يدیراب و  ناملد  نیمز  هدروخ  كرت  حطس  رب  هرطق  هرطق  یکیرات ؛ ریوک  ام  لد  دوب و  رون  ناراب  تبل  رب 

.میدوب تیاه  مشچ  نیشن  بتکم  ام  دوب و  قشع  بتکم  تهاگن ،

.میرادرب ماگ  وت  اب  ار  یگدنز  مخ  چیپرپ و  هار  ات  میداهن  وت  تسد  رد  تسد  ام 

رد ات  يدرک  نامهارمه  اه  بیشن  اهزارف و  مامت  يامرس  رد  ار  تدوجو  يامرگ  يدرپس و  ام  لد  هب  لد 

.مینزن اج  رد  تلاهج ، نادنب  خی 

! مّلعم دراد ، وت  زا  ییانشور  تسام ، تسد  رد  هک  یشناد  غارچ 

يرهوج تاداسابیکش  شمارآ /  لحاس 

شمارآ لحاس 

يرهوج تاداسابیکش 

یم سرد  سالک  رد  هک  ییاهزور  دزادـنا ؛ یم  ما  یگدـنز  نارود  نیرتابیز  دای  هب  ارم  دزاون و  یم  ار  ناج  ماشم  تشهب ، يدرا  يوب 
.يداد یم  لقیص  اه  یکاپ  يوس  هب  ار  ما  هشیدنا  وت  مدرک و  یم  هاگن  وت  نابرهم  نامشچ  هب  متسشن و 

هب ارم  مطالتم  بلق  وت  .يدـناوخ  یم  اه  همغن  نیرتزاون  حور  منرت  هب  ار  میاـه  بل  يداد و  یم  تداـع  ینـشور  هب  ار  میاـه  مشچ  وت 
، تناتـشگنارس ات  یتفرگ ، یم  بدا  تفرعم و  قشع و  قشمرـس  میارب  تا ، یمیمـص  مرگ و  ياه  تسد  اب  يدناسر و  شمارآ  لحاس 

.دهد ناشن  نم  هب  ار  ادرف  نشور  ياه  قفا 
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یمارگ ار  تمان  دای و  ملعم ، هتفه  تشاد  وکین  رد  ات  ما  هدمآ  ترادـید  هب  سای  زا  یلگ  هتـسد  اب  يرود و  اه  لاس  زا  سپ  زورما  نم 
ار دنخبل  هفوکش  يدروآ و  یم  سرد  سالک  هب  ار  یهاگآ  ملع و  ینابرهم ، تیمیمص ، زا  حبص  ره  هک  ییاهزور  زا  لیلجت  هتـشاد و 

.يدناشن یم  تنادرگاش  نابل  يور 

يدمحم همطاف  قشع /  ثیدح 

قشع ثیدح 

يدمحم همطاف 

ارم وت  دوب ؛ یلاخ  تاملک  رهوگ  زا  ملد  یتخومآ ، یم  نم  هب  ار  قشع  يابفلا  وت  متـسشن و  یم  تسرد  ياپ  هک  نامز  نآ  ریزع ! ملعم 
هدـنز ملد  رد  تمان  دای و  زونه  یلو  درذـگ ، یم  نیریـش  ياه  هظحل  نآ  زا  هک  تساه  لاس  .يدرک  یم  نشور  ياه  هژاو  زا  راشرس 

.تسا

.یتخومآ یم  نم  هب  ار  تبحم  یتفگ و  یم  ییاناد  زا  میارب  اه  نامز  نآ 

هاگ شزغل  هاگترپ و  رد  اـت  یتفرگ  ارم  تسد  هک  يدوب  وت  متـشاد ، یمرب  مدـق  زا  مدـق  متفر و  یم  شیپ  تدوجو  راـس  هیاـس  رد  نم 
.متفین یگدنز  ياه 

.منک یم  رورم  وت  اب  ار  یگدنز  ثیدح  موش و  یم  اهر  تتاملک  لالز  رد  منک و  یم  مایق  تمان  مارتحا  هب  زورما  نم 

.منک کح  شا  یبآ  هفیحص  رب  ار  تمان  میاشگب و  لاب  نامسآ  هب  مهاوخ  یم 

! ملعم مراد ، تتسود 

ص:136

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 211 

http://www.ghaemiyeh.com


تاعوبطم یناهج  زور 

هراشا

هبنش راهچ 

تشهبیدرا 1385  13

یناثلا 1427 عیبر   5

May. 3.2006

یناما مثیم  رادرب / ! ملق 

! رادرب ملق 

یناما مثیم 

.تسا هداتفا  ناتسین  رد  شتآ  هک  رادرب  ملق 

.دنک یم  ینیگنس  رهش  ياه  هناش  رب  ربا ،

.دنا هتشادرب  كرت  اه  بلق 

! دهاوخ یم  نابز  رازاب ، هچوک و  رد  هتخیر  فرح  همه  نیا 

.تسین یعدم  ره  راک  هعجاف  ندورس 

؛ تسا هتفر  دای  زا  اه  کلپ  هیواز  رد  هدیکشخ ، ياه  کشا  هک  رادرب  ملق 

.دنا هدرک  شومارف  ار  سیخ  ياه  هنوگ 

.دیآ یمرب  لد  درد  همجرت  سپ  زا  هک  تسا  ملق  اهنت 
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.دنا هتخیمآ  ار  لطاب  قح و  هک  رادرب  ملق 

.تسا هدش  تداع  اهزاجم ، هب  يراپس  شوگ 

.زونه تسا  بیرغ  تقیقح 

.دراب یم  غورد  راوید ، ياهولبات  زا 

.دوج یم  ار  دامتعا  هشیر  ینامگدب 

.دنا هدز  گنس  ار  اه  هنییآ 

.تسا هدش  مگ  دیشروخ  سکع 

.دوش یم  هدنار  هلحم  ره  زا  هک  تسا  یشیورد  لثم  تیعقاو ،

؟ دز دهاوخ  دایرف  ار  تقیقح  یسک  هچ 

؟ تفاتش دهاوخ  هدش  شومارف  ياه  تلیضف  کمک  هب  یسک  هچ 

؟ دش دهاوخ  مدرم  ياهدرد  لیکو  یسک  هچ 

؟ درک دهاوخ  عافد  فاصنا ، لدع و  تیثیح  زا  یسک  هچ 

؟ دوشگ دهاوخ  ار  هطسفس  تشم  یسک  هچ 

! فافش ياه  هشیدنا  ناب  هعلق  دیواج ؛» ياه  هسامح  نابزرم   » تسوت و متوت  ملق  هک  رادرب ؛ ملق 

.تشاد دهاوخناو  تکرح  هب  يرگید  يورین  چیه  قشع ، رگم  ار  اه  ملق  دنزاس و  یم  اه  ملق  ار  اه  مدق 

.دزیرگب اهرواب  اه و  نهذ  رد  هدز  ودرا  ياه  هناسفا  دنکشب و  يربخ  یب  مسلط  ات  دنیایب  رهش  طسو  هب  اه  ملق  رگم 

.ددرگ یم  ملق  هنشاپ  يور  ندمت ، ياه  هزاورد 

.دسر یم  شوگ  هب  ارگ  چوپ  ياه  هفسلف  دایرف  هک  رادرب ، ملق 

.دنا هدرک  لامدگل  ار  خیرات  ياه  هحفص 

؛ تسا هتساخرب  اوه  هب  هطسفس  کش و  باحصا  كاخ  درگ و 
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.دنا هتخیمآ  مه  هب  ار  باشود  غود و 

هب ار  تقیقح  قح  دیشخب و  دهاوخ  نایاپ  يرالاس  اغوغ  همه  نیا  هب  هک  تساه  ملق  مایق  اهنت 
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، هداتفا ناتـسین  رد  شتآ  دنرظتنم  هتـشونان  ياه  همان  دنرظتنم ، هتفگان  ياه  تیاور  هک  رادرب  ملق  دناسر  دهاوخ  اه  هشیدـنا  تموکح 
! رادرب ملق  ...تساه  ین  ندنازوس  لصف 

یفسوی هرهاط  كرابم /  تا  هشیدنا  زور 

كرابم تا  هشیدنا  زور 

یفسوی هرهاط 

ار هدرپ  وت  ياشامت  يارب  هک  میـسن  تسد  دـنک و  یم  ییامندوخ  قاتا ، زاـب  هرجنپ  ریرح و  ياـه  هدرپ  تشپ  زا  ناگراتـس  شـشخرد 
یم دوخ  يوس  هب  ار  وت  هاگن  یتاظحل  يارب  دنک ، یم  شزاون  ار  تتروص  مارآ ، دزخ و  یم  قاتا  نورد  یگتسهآ ، هب  دنز و  یم  رانک 

.دناشک

؟ هتشذگ همین  زا  بش  مسرپ  یم  زاب  همین  هتسب و  همین  ینامشچ  اب 

یلو دنک ؛ یم  تکرح  تعرس  هب  هک  مونش  یم  ار  تملق  يادص  .دسانش  یمن  زور  بش و  هک  وت  راک  تسیچ ؛ تباوج  مناد  یم  یلو 
.تسوت ینهذ  تاشوارت  نیرتراّرف  لابند  هب  ییوگ  هک  دیامیپ  یم  ار  اهرطس  باتش  اب  نانچ  دسر ؛ یمن  تراکفا  تعرس  هب 

.تاحفص نیا  نایم  رد  دصقر  یم  تا  هشیدنا  زا  رت  قاتشم  ییوگ  هک  تسا  تکرح  رد  ترگوج  تسج و  ناتسد  رد  نانچ  ملق ،

.ترادیب ياه  کلپ  يور  دنک  یم  ینیگنس  هشیمه  تیلوئسم ؛ شود  رب  تسا  ینارگ  تلاسر  میوگ : یم  دوخ  اب 

هب تسرد  تسا ؛ يرادیب  تسا ، یهاگآ  وت  تلاسر  واک  دنک و  همه  نیا  زا  دوش  یمن  هتـسخ  وت  نهذ  مناد  یم  نوچ  شاب ؛ رادـیب  وت 
.تسا يرگ  نشور  تراک  ینام ؛ یم  دیشروخ 

منک و یم  رورم  ار  تیاـه  هشیدـنا  مـنز ، یم  قرو  ار  تراـکفا  .حبـص  هماـنزور  نـیلوا  رد  مناوـخ  یم  ار  تیاـه  هتـشون  حبـص ، ادرف 
روانـش وت  راکفا  جاوم  يایرد  رد  زاب  .دنز  یم  جوم  وت  تاملک  رد  هک  یقوش  زا  مرب  یم  تذل  منیب و  یم  ار  ترادیب  هشیمه  نامـشچ 

ياه هشیدـنا  زور  تساهذـغاک  نیا  زور  زورما ، تسوت ؛ زور  زورما ، .تسوت و  تلاسر  نتـشون ، قوذ ؛ همه  نیا  رد  قرغ  موش و  یم 
! كرابم وت  زور  دوش ؛ یم  هدناوخ  وت  نابز  اب  و  دخرچ ، یم  ام  ياه  تسد  رد  هک  وت  ياه  فرح  اه و  هشیدنا  زور  وت ،
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یمیظعلادبع همطاف  نزب /  دایرف 

نزب دایرف 

یمیظعلادبع همطاف 

.نامز هاگرذگ  رد  مرفسمه  وت  اب  تساه  لاس 

.ار راگزور  ياه  ینیریش  اه و  یخلت  میدرک  یم  تبث  هک  میدوب  وت  نم و  اهنت  دنتشذگ و  مه  یپ  زا  اهزور 

.مدرم ياه  لد  درد  زا  میتشون  یم  مه  ياپ  هب  اپ  هک  میدوب  وت  نم و 

.دوب هدرک  ریگ  نیمز  يولگ  رد  یضغب  نوچ  هک  ییاه  ینتفگان  زا 

.رهش ياوه  لاح و  زا  ربخ  اب  اهنت  میدوب و  يربخ  یب  ملاع  قرغ  ام  دنتشذگ و  یم  اه  هقیقد 

.تسوت زور  زورما ،

.دنک هدولآ  ار  مدرم  نهذ  يدادن  هزاجا  تقوچیه  هک  ناطیش  هئطوت  ربارب  رد  تسیاب  هنازارفارس  وش و  دنلب  هرابود 

.تسا تلادع  قح و  مایپ  ندرک  ریگارف  یپ  رد  زور  بش و  هک  ار  يا  هشیدنا  رکفت و  نزب  دایرف 
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قودص خیش  تشادگرزبزور 

هراشا

هعمج

تشهبیدرا 1385  15

یناثلا 1427 عیبر   7

May.5.2006

یجنپ هجیدخ  قداص /  يا  هرجنح  اب 

قداص يا  هرجنح  اب 

یجنپ هجیدخ 

.ار ثیدح »  » هتـشارفارب ياه  فقـس  يا  هدش  نوتـس  يا و  هتـسشن  راقواب  تلیـضف ، ياه  هرجح  رد  .تسوت  تماق  هدنزارب  هقف ، يادر 
.تسا هتخود  تا  هرجنح  قداص  ياه  يرانق  هب  دیما  مشچ  عیشت ، ناهج 

هقئاذ .تسا  هدرک  هیکت  تا ، ینامسآ  هشیدنا  درخ و  هزاریش  هب  هداهن و  نیمز  رب  وت  ریسفت  راوید  هیاس  رد  ار  ثیدح »  » راب هلوک  هقف » »
، كاردا زا  یتبرـش  هب  ییاشگب و  ار  شنیب  ياه  هرجنپ  دوخ ، ياناوت  ياه  تسد  اب  ات  هتـسشن  راـظتنا  هب  ار  وت  راـتفگ  توـالح  لـقع ،

.ینک شنامهیم 

.ار ینامسآ  ياه  تمکح  يدوشگ  ریسفت  هب  بل  يا و  هتخیوآ  لمأت  غارچلچ  روعش ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد 
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! دندرک يراهب  ار  عّیشت  هقف و  ناتسوب  دندیشک و  دق  اهدیفم » خیش  ، » تدوجو دیشروخ  هبذج  تیاهن  یب  رد 

تمظع و هشیدنا ، درخ و  نابحاص  .تسا  راشرـس  تروضح  رطع  زا  اهزورما ، .دـش  دـهاوخن  یهت  تدای  بارـش  زا  ناراگزور ، ماج 
نامجرت تیولگ ، ياه  يرانق  دیوج ، یم  ار  تیاه  مدق  كاخ  اه  ناشکهک  ناگدید  .دـنا  هدروآ  دورف  رـس  هناعـشاخ  ار  تا  یگرزب 

.دنا ینامسآ  شورس 

.دوش یم  ربتعم  درذگ ، یم  وت  مالک  هارهاش  زا  هک  یثیدح  ره 

.دناوت ریسفت  ماب  دلج  ثیدح ، نارتوبک 

.تسوت ياه  هناش  راوهوک  رب  هعیش  ياه  جنر 

.دنا هدنکآ  تیاه  مدق  يوپاکت  زا  مق ، ياه  هچوک 

.مق هرتسگ  رب  دزو  یم  رطعم ، كاپ و  تیاده  زونه 

.وت هیقفلا » هرضحیال  نم   » لحاس رب  هتفرگ  ولهپ  هقف ،

.ار تملق  تقادص  دنا  هدز  وناز  تاملک ،

.تاملک ناهد  رد  يزیر  یم  رون  ار و  اه  هژاو  لایخ  ینک  یم  ینامسآ 

.ار ير »  » تیاه مدق  تسا و  قاتشم  ار  مق » ، » تلد

! دنریگ یم  ناج  تیاه  مدق  ریز  اه ، هداج 

! كاخ هرتسگ  رب  تیابع ، هشوگ  زا  يزیر  یم  راهب 

.ناهذا رتسب  رد  يوش  یم  يراج 

! دنا هدنکارپ  اج  همه  تیادص ، ياه  هناورپ 

! دنوش یم  زیررس  اه ، هژاو  تملق ، هرجنح  زا 

.دناریگ ارف  تا  هشیدنا  ياه  كدصاق 

! دنز یم  هیکت  تا  ینابرهم  هب  ير ،» »

...دناوخ یم  رطس  هب  رطس  ار  وت  باتک  ياه  هحفص  هشیم ، ات  راگزور ، و  دیاسآ ، یم  تا  یلاعتم  روضح  هنارک  رد  ير ،» »
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هتخابلد

یسوط اروح 

.دبلط یم  رت  كاب  یب  ناصاوغ  رگناوت و  نارگانش  دشاب ، رت  هنارک  یب  هچ  ره  ایرد ،

ياه هتشر  یگتساریپ ، دهز و  لاب  رب  هک  اهنآ  دهاوخ ؛ یم  رت  لابکبـس  زاورپ و  زیت  ناگدنرپ  دشاب ، رت  ینتفایان  تسد  هچره  نامـسآ ،
.دنا هدیزگرب  رترب  ینکسم  هدیهر و  هناد  بآ و  زا  هک  اهنآ  دنا ، هدرک  هراپ  قلعت 

ریـس و هب  شقلعت  ياه  هتـشر  دوب و  ناهج  ياه  هلق  نیرتدـنلب  زا  رترب  شدوجو ، یگرزب  هک  يدرم  دوب ؛ رابت  نیمه  زا  قودـص  خـیش 
.داد یم  دنویپ  نامسآ  هب  ار  وا  كولس ،

.تشون یم  تیالو  ثیدح  درک و  یم  تیب  لها  قشم 

.یهلا فراعم  نیرت  هنارک  یب  تعسو  هب  شسرد  سالک  دوب و  ادخ  قح  رب  تجح  نیرخآ  تانئاک ، داتسا  شراگزومآ ،

ات شزاورپ  زیت  هاگن  ناگدنـسیون  ناحراش و  دـمتعم  دوب و  نایوار  نیما  هک  دوب  هدیـشخب  یتقادـص  شناگدـید  هب  ییاسراپ ، کـنیع 
اب ار  ناشیرپ  حاورا  درد  دیواک و  یم  ار  رشب  جاتحم  ياه  لد  زاین  قامعا 

، ير مق ، زا  ریذپان ، فصو  یـشطع  اب  .دوب  شناد  هدـنیوج  تسد و  رود  ياه  نیمزرـس  رفاسم  .درک  یم  نامرد  تیونعم  ياه  هخـسن 
.دوب هتخاس  شیوخ  جنگ  جنر و  ناگمدق  ار  وا  هفوک  ات  ناهفصا  روباشین و  دهشم ،

غارچلچ يربخ ، یب  ناهاگنابـش  رد  تفاب  یم  هراوشوگ  ار  شیاـه  تمکح  ِرون  هسیر  نامـسآ ، دـیراب و  یم  هراتـس  شملق ، شپت  زا 
: دنا هدنادرگ  تسد  هب  تسد  ار  نآ  زاین ، ياه  لسن  هک  يراگدنام  ياه  هبیتک  تسد ؛ رب  تفرعم  ياه  هبیتک  تشاد و  لد  رد  حیاصن 

« ...و مالسلا  هیلع  اضرلا  رابخالا  نویع  لامعالا ، باوث  هعیشلا ، تافص  هیادهلا  یلامالا ، لاصخ ، »

هتخابلد نیا  ینامـسآ ، دنمـشیدنا  نیا  قشاع ، درمریپ  نیا  یهلا  يوپاکت  زا  دـندیزگ  یم  تریح  نادـند  ایند ، شیاسآ  ِناگدز  باوخ 
! ینابر ملاع  تیالو و 
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.دبای یم  هار  شا ، یناحور  مالک  كاوژپ  زا  لاصو ، ناشکهک  دشوج و  یم  هراتس  زونه  شکربتم ، ياه  ماگ  ياج  زا 

تمعن یهلا ، ریاخذ  نیا  نامیا  ملع و  ِسفن  تکرب  هب  اهربا  دنیوگ و  یم  حـیبست  ار  ییادـخ  تیآ  نیا  سدـقم  يوپاکت  اه ، هتـسدلگ 
.دنراب یم  نیمز  رب  فطل 

كاخ هریت  ریز  هتشک  تلیتق  زوس  دوش  یک  »

تس هتساخ  وا  نشور  ناج  شتآ ز  نیا  هکناز 

؟ دشک رس  تیافو  قوط  زا  قشاع  دناوت  نوچ 

تس هتساخ  وا  ندرگ  زا  وا  قوط  اسآ  يرُمق 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  ثیدح /  هقف و  رطع  زا  یشوغآ  اب 

ثیدح هقف و  رطع  زا  یشوغآ  اب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.دریگ یم  ناج  ریوک  ياه  تسد  زا  هک  تسا  یگدنز  ياوه  اوه 

.تسین یکاخ  چیه  هیبش  تسا و  هدناسر  اه  جوا  هب  ار  دوخ  هک  تس  يدالب  مق ،

.تسا هدش  مالسلااهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  ناتسآ  میرح  نانیشن  هقلح  عمجم  فّدرم ، ياه  هرجح 

.دهد یم  نید » عیارش   » و ماکحا »  » و ثیدح »  » و هقف »  » هنارت رطع  رهش ، ياه  نابایخ 

.تسا هدنکآ  ییاناد  رون و  ییالط  ياه  هریاد  اعد و  زبس  ياه  کچیپ  زا  مق »  » ياه هنزور 

.تسا مرگ  یهقف ، سورد  یملع و  ثحب  سلجم  رونم ، ياه  هرانم  هیاس  ریز  تسا و  ییاناد  رصع  رصع ،

هک تسا  رارق  یب  ياه  لد  دشون و  یم  رون  دیشروخ ، هک  تسا  تماما  تخد  نما  هناخ  نیمه  میرح  زا 

.دننک یم  وجو  تسج  مرح ، نیا  ياه  یشاک  تشهب  رد  ار  دوخ  شطع 

.دوش یم  مالسا  تناید و  تقادص  قدصم  دیاشگ و  یم  مشچ  رهش ، نیا  زا  يا  هشوگ  رد  یلع » نب  دمحم  »

.تسا ییاناد  نامز  نامز ، هک  دیآ  یم  يرصع  رد  وا 
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مولع رد  قفوم  جع ،) ) رـصع ماما  ياعد  تکرب  زا  مه  قودص  خیـش  تسا و  هدش  هدوشگ  نآ  ناگدـنیوج  مامت  رب  مولع  ياه  هزاورد 
.دوش یم  یمالسا  یهقف و 

.دوارت یم  اهاعد  اهزارف و  زبس  رطع  شناهد ، زا  یکدوک  نامه  زا 
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یم نیزم  ثیدح ،»  » ياه لگ  اب  هک  تسا  بوتکم  قرو  قرو  دریگ و  یم  ناج  شناتشگنا  یقیسوم  رد  ملق  یناوج ، نارود  نامه  زا 
.دوش

.تسا هدش  هدوشگ  نیمز  تمس  هب  نامسآ  ياه  هنزور  زا  ملع  دیشروخ  تسا و  مهارف  یلاجم  قودص  خیش  نتسیز  گرزب  يارب 

.تسا تهاقف  خیرات  درم  گرزب  نیا  ییافوکش  نامز  نامز ،

.تیب لها  تبحم  زا  لامالام  یلد  دراد و  ملق  هصرع  رد  اناوت  یتسد 

دهـشم تمـس  هب  ار  وا  شلد ، ياه  هناوهآ  ددـنب و  یم  رفـس  راـب  هلوک  مق ، زا  .دراپـس  یم  رود  ياهرفـس  هب  دراد و  یمرب  ار  وا  ملع ،
.دشک یم  سفن  ار  روباشین  كاپ  ياوه  یتدم  ددنب و  یم  يا  هشوت  اجنآ  زا  .دناشک  یم  اضرلا 

هنحش قشع  .دنیشن  یم  تبرغ  ياهوکس  يور  هفوک ، بیرغ  ناماد  رد  دوش و  یم  ییاناد  ياه  لگ  نیچ  هشوخ  ناهفـصا ، يافـص  زا 
.دناشک یم  قارع  ياه  نیمزرس  هب  ار  وا  فجن 

.ار اه  ینشور  اهرون و  یمالسا و  مولع  زا  ینیچ  هشوخ  نیا  دلاب  یم  دوخ  هب  دزومآ و  یم 

.دوش یم  نادنچ  ود  يداو  نیا  رد  وا  شطع  دسیون و  یم  دسیون و  یم  وا 

رد ار  دیحوتلا »  » .دشاب امنهار  رون  دـصقم  هب  ار  شنارباع  ات  ددرگ  یم  رهـش  ياه  هچوک  رد  دریگ و  یم  تسد  هب  ار  تیادـه  سوناف 
.دزیر یم  كالفا  اه و  كاخ  يولگ 

.دسیون یم  رون  زا  یتاود  لد و  زا  یملق  اب  ار  هیقفلا » رضحی  نم ال  »

.دنک یم  ریرقت  دریگ و  یم  قشم  تایاور  ثیداحا و  يادنلب  زا  هعرج  هعرج  ار  لامعالا » باوث  »

.دسیون یم  بش  لد  اهزور و  يانشور  رد  نطاب ، هدید  اب  خسار و  يداقتعا  اب  ار  داقتعالا » »

! دوش یم  كربتم  يراج و  دیفس  ياه  هگرب  رب  يو  ملق  اب  اه ، هژاو  بوخ  هچ 

.دوش یم  مهارف  عییشت  كرد  يارب  ینامسآ  دسیون و  یم  وا 

.دشخرد یم  مالسا  خیرات  كرات  رب  گرزب ، تیصخش  نارازه  لثم  دسیون و  یم  خیش ،

! دشاب میظعلادبع  ترضح  راوج  شا ، یگشیمه  هناخ  هک  رتالاو  نیا  زا  یتداعس  هچ 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنش

تشهبیدرا 1385  16

یناثلا 1427 عیبر   8

May.6.2006

يدابآدوواد هموصعم  قشع /  هنیآ و  ماما 

قشع هنیآ و  ماما 

يدابآدوواد هموصعم 

!؟ تسا هدرک  شوهدم  نینچنیا  ار  هنیدم  هک  دزو  یم  هچوک  مادک  تمس  زا  سای ، يوب  نیا 

.دنک یم  تسار  دق  ار  شزور  نیمتشه  یناثلا ، عیبر  دیآ و  یم  وا 

.دنیآ یم  ثیدُح »  » ینشور مشچ  هب  نانک  هلهله  نانز و  فد  ناگتشرف ، دخرچ و  یم  نامسآ 

هرجنپ دشک و  یم  سفن  كاخ ، .دننک  یم  قرق  رامش ، یب  یناگراتس  ار  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  يداه   » هناخ ییآ و  یم  وت 
.دشخرد یم  وت  يولع  نامشچ  زا  هک  دنراپس  یم  یباتفآ  هب  لد  رهش ، ياه 

هدودـحم رد  هک  ینآ  زا  رت  گرزب  وت  هچرگ  دـننک ، یم  دایرف  ناهج ، هشوگ  راهچ  رد  ار  تندـمآ  ربخ  اهداب  هنوگچ  نیبب  نک ، هاگن 
.يوش هدینش  ربخ  کی 

.دنناوخ یم  قوش  دورس  ناتخرد ، زارفرب  تدلوت  دابکرابم  هب  ناگدنرپ  .دنا  هتسب  ترصن  قاط  ار  نامسآ  اه ، نامک  نیگنر 
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.دنام یم  نادرگرس  شا  یسک  یب  تهب  رد  نیمز  يدوبن ، وت  رگا  قشع ! هنیآ و  ماما  يا 

.دنیاس یم  اهربا  رب  رس  وت  هناخدور  ششوج  زا  ربونص  رادیپس و  همه  نیا 

.دنسانش یم  بوخ  تباجن ، خرس  ياه  بیس  ار  تقشاع  رابت 

.تسا هداتسیا  نامز  نیمز و  كرات  رب  دنلبرس ، هنوگ  نیا  هک  دراد  ار  وت  هعیش 

.دیاشگ یم  ار  اه  هیناث  لفق  تمان ،

.تسا شتآ  بآ و  هدنهد  یتشآ  تمالک ،

.تسشن هفوکش  هب  وت  ياه  سفن  زا  راهب  راب ، تشه  تسیب و 

.دوبر نایسابع  نامشچ  زا  ار  تحار  باوخ  تا ، هلاس  شش  تماما 

.يربب دای  زا  ار  تا  یگدنرپ  هک  لایخ  نیا  هب  دندوب  هدرک  روصحم  یسفق  نایم  ار  تیاه  لاب  هک  دوب  نینچنیا 

.دروآرد تراسا  هب  ناوت  یمن  ار  ناج  حور و  یلو  دیاش ، ار  نت  راصح  هک  دنتسناد  یمن  دندیمهف ؛ یمن  ار  تدنلب  هاگن  عافترا  نانآ 

.تسا هتخیوآ  تناقشاع  ياه  لد  باق  رد  تناراب  هراتس  يامیس  زونه  مهدزای ! تجح  يا 

.تسا نیمز  هدازآ  ياه  باتک  هزاریش  تیاه ، نخس  سای  يوب  زونه 

.دنرادرس رب  ار  وت  هیاس  یتسار ، ياه  لخن 

.دنام یهاوخ  اه  هناورپ  نابرهم  نابز  درو  وت 

! داب تناس  هنیآ  هلالس  رب  وترب و  دنوادخ  مالس  دورد و 

یجنپ هجیدخ  ...ات /  يا  هدمآ 

...ات يا  هدمآ 

یجنپ هجیدخ 

، نیمز ياه  نایرـش  رد  .هدیچیپ  كاخ  هرتسگ  رد  هک  تسوت  زاونلد  يوب  .هنیدم  یلاوح  رد  تسا  يراج  تیاه ، نامـسآ  شوخ  رطع 
.دراد نایرج  تیاشامت  قوش 

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 225 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هتسشن  هفوکش  هب  ار  تندمآ  يابیز  هویش  تخرد ، هایگ و  لگ و  .تسا  هدرک  رعاش  ار  كاخ  تندمآ  هناراهب 

.تسا نادرگرس  تسا  يرید  ار  راظتنا  ياه  هداج  ناهج ،
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.امش يوجو  تسج  هب  ایند  دشک  یم  شود  هب  ار  قشع  راب  هلوک 

.دنا هدرک  سح  قشاع  ياه  ناج  ار ، تنامشچ 

.دنا هدش  ناوخ  هنارت  ار  تندمآ  هنیدم ، ياه  هناش  رب  یناثلا  عیبر  ناگدنرپ 

یب ياه  بش  هب  يدروآ  ییانـشور  ایند ! لد  هدـکمتام  هب  يا  هدروآ  افـص  .دـش  نشور  ناهج  يا و  هداـهن  نیمز  ياـه  مشچ  رب  مدـق 
! یلاها هراتس 

هب زورما ، هتـشگ و  تبوخ  يوب  هب  ار  لزنم  هد  ناـهج ، .دـنک  یم  لزنم  وت  یناـبرهم  ناـبیاس  رد  زورما ، قـشع ، راد ! هلاـبند  هراتـس  يا 
.تسا هدیسر  هناخ  نیمهدزای 

رد یناوخب  راظتنا  هصق  ات  يا  هدمآ  .دیاسایب  تا  ییالو  نما  راس  هیاس  ریز  ییاروها ، يا  هبذـج  رد  اهر  يا  هظحل  ناهج ، ات  يا  هدـمآ 
.ملاع شوگ 

.یسپاولد ياه  نامسآ  رد  يا  هراتس  نوچ  دشخرد  یم  تیاه  مشچ  .دنامن  یلاخ  عولط  زا  نامز  يانکیرات  ات  يا  هدمآ 

تیالو راوید  رب  دنراذگب  تدارا  قشع و  ریت  یلاها ، ات  تمالک  لالز  رد  اب  يا  هدمآ  .تسا  تسد  زا  رود  ياه  غاب  یناشن  وت ، دـنخبل 
.دریگب ناج  تراتفر  راتفگ و  هیاس  رد  نید  ات  ار ، تعیرش  هتشارفارب  يامنب  يوش  نوتس  ات  يا  هدمآ  .دنونشب  قشع  ِّرِس  و 

.تسا هدناشک  رکفت  وهایه و  هب  ار  ملاع  ناهذا  هک  تسا  یتقیقح  زار  تروضح ، راب  هلوک  رد  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ابا  ای 

.دور یم  الاب  ملاع  ياه  هناش  زا  هنیدم ،

.دود یم  یناثلا  عیبر  ياه  گر  رد  یقوش  .تسا  هدنام  هریخ  هنادواج  يوهایه  هب  ناهج 

هلیم ات  دنتفایب ، اپ  زا  تنامیا  ریذپان  یگتـسخ  ياوه  رد  اه ، « دمتعم  » ات يا  هدمآ  .دنا  هدز  هیکت  وت  دای  ینابرهم  هب  قشع ، لابج  هلـسلس 
.دنریگب ناج  تا  هناقشاع  ياه  شیاین  شرابرد  نادنز ، ياه 

دنیآرد وناز  هب  ینارـصن ، ياه  « سرطف ، » تمالک ییاروها  یتوهال و  هبذـج  رد  ات  هدرپ ، سپ  زا  ینک  شاف  ار  تبیغ  زار  ات  يا  هدـمآ 
.ار نامیا  تدارا و 

.هدنیآ ياه  لصف  يارب  يراکب  سگرن  ياهرذب  عیشت ،»  » ناهذا هرتسگ  رد  ات  يا  هدمآ 

.دشاب نادرگرس  راظتنا  هچوک  رد  ینالوط  ياه  نرق  دشکب  شود  هب  ار  شراب  هلوک  قشع ، هرابود  ات 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  روضح /  رطع 

روضح رطع 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

«. یبنلا هنیدم   » ناهد رد  اه ، هتشرف  روضح  رطع  دچیپ  یم 

.دنشک یم  راظتنا  ار  ملاع  ناشکهک  هراتس  هدزاود  زا  هراتس  نیمهدزای  دنا و  هدرک  نت  رب  قفش  رون و  زا  ینهاریپ  رهش ، نیدایم 

.تس يراج  رهش  ياه  هناش  يور  ناگتشرف ، لاب  يادص  دنا و  هتفرگ  سای  رطع  هرابود  هنیدم ،»  » ياه هچوک 

.تسا تما  يداه  هناخ  هناخ ،

.تسا تاحیبست  اه و  ینشور  هناخ  هناخ ،

.دوش یم  رپ  اه  هناورپ  اهدنخبل و  روضح  زا  رهش ، شوغآ  دسر و  یم  هار  زا  حبص  و  ... 

.دیاشگ یم  مشچ  يوبن ، مسبت  یلزا و  نسُح  هب  نسح ،» »

.دشاب ربمایپ  مزمز  لالز  ياهراس  همشچ  موادت  ات  دیآ  یم 

.دشاب يولع  ّبُح  یگشیمه  روآدای  ات  دیآ  یم 

.دشاب ینسح  ناسحا  تمارک و  رادماو  ات  دیآ  یم 

.دشاب ینیسح  نینوخ  مچرپ  همادا  شیاه ، هناش  ات  دیآ  یم 

.دشاب مالسلا  هیلع  داجس  ینالوط  ياه  هدجس  موادت  ات  دیآ  یم 

.دشاب يرقاب  مولع  تغالب  ثراو  ات 

.دشاب يرفعج  بهذم »  » یقداص و تمکح »  » ربانم سردم  ات 

.دشاب تماقتسا  ربص و  لیدب  یب  هنیآ  مظاک و  ماما  هنیرید  ياه  جنر  یعادت  ات 

.دشاب يوضر  ییاهنت  مدمه  تبرغ و  هعیلط  ات 

دحوم تما  تیادـه  ینارون  ياه  هناشن  شیاه ، تسد  مالـسلا و  هیلع  داوج  ماما  تواخـس  دوج و  زا  لاـمالام  شا  هنیـس  اـت  دـیآ  یم 
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.تسا هدرب  ثرا  هب  ردپ  زا  هک  دشاب 

.دمآ دهاوخ  وا  رهطم  بلُص  زا  هک  دراپسب  یسک  تسد  هب  ار  نید  یتشک  ناکس  قشع و  غارچلچ  ات  دیآ  یم 

.دشاب هدنامن  یگشیمه  شمارآ  هب  ندیسر  نامسآ و  ياه  هزاورد  حتف  هب  يزیچ  ات  دیآ  یم  يرآ !
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یسوط اروح  نسح /  باتفآ 

نسح باتفآ 

یسوط اروح 

.دوش هدوشگ  نامسآ  هار  نیمهدزای  ات  دنهن  یم  نامسآ  هناش  رب  رس  هراتس  هدزای  دنبات ، یم  مهرد  هلعش  هدزای 

راد هریاد  انعم ، يوترازه  زا  دنک  اشامت  هنییآ ، بآ و  دولوم  نیمهدزای  رد  ار  شیوخ  ندش  ینامسآ  ات  هدیزگ  تریح  تشگنا  نیمز ،
.دیآ یم  قشع  راگرپ  هطقن  تفرعم ،

.دنارتسگ یم  ناسنا  بلق  هرتسگ  رب  ار  یهلا  یتقادص  ریرح  شا ، یبآ  هاگن  ساکعنا 

.دنکارپ یم  رشب  هدز  یطحق  هعرزم  رد  ار  راثیا  ياه  هنیزبس  شتواخس ، هداشگ  ناتسد 

.تسا مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  یتشهب  لسن  زا  مهدزای  دولوم  رظتنم  هک  تسا  ینامزرید  اهوزرآ ، غاب 

.دنا هدیشک  دق  نامسآ ، يوس  نآ  ات  ایند  يوس  نیا  زا  رون ، ياه  هسیر 

: دنک ادیپ  یلزا  نسُح  تدالو  هیناث  رد  ار  شدصقم  أدبم و  ات  هدش  هنیدم  يامن  تهج  قشع ، هبرقع 

تسوزرآ مناتسلگ  غاب و  هک  خر  يامنب  »

تسوزرآ مناوارف  دنق  هک  بل  ياشگب 

ربا یمدآ ز  نورب  نسُح ! باتفآ  يا 

« تسوزرآ منابات  عشعشم  هرهچ  ناک 

ناـهاوخ نامنادرگرـس  هاـگن  تسوت و  مـالک  همـشچ  هنـشت  نامتیادـه  ماـک  هک  شخردـب  رون ! هچره  زا  رتاـبیز  نسح و  باـتفآ  يا 
.تا ینارون  ششخرد 

نامغورف مک  نامشچ  هک  ابیز  لگ  نارازه  زا  رتافوکش  يا  هتفکش و  ون  رازه  ییابیز  زا  رتابیز  يا  نک ؛ افوکش  ار  تکاپ  ياهدنخلگ 
! تسا جاتحم  وت  هاگن  ینامهیم  هب 

، تا ینارون  دـّلوت  ریدـقت  رد  وت  ینامـسآ ! رفاسم  يا  شاب ، تلاهج  رـصع  ناگدز  بش  دـیما  روآ  مایپ  اـه ، كدـصاق  زا  رت  لاـبکبس 
.درک یهاوخ  نایناهج  میدقت  ار  راگزور  دیشروخ 

! الوم میتسه ، وت  هاگن  ِلگ  نتفکش  جاتحم  ردقچ  ام  يراد و  هریخذ  ار  نامسآ  هاگن  نیرخآ  تا ، ینامسآ  هاگن  رد  وت 

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 230 

http://www.ghaemiyeh.com


! نک نامهیم  روهظ ، روضح و  نشج  رد  زین  ار  ام  شخبب و  هرابود  يروش  ماهلا ، رتخا  دورو  هب  ار  ناملد  هنیدم 
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مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تافو 

هراشا

هبنشود

تشهبیدرا 1385  18

یناثلا 1427 عیبر   10

May.8.2006

يدمحم سابع  يا /  هتفرن  وت 

يا هتفرن  وت 

يدمحم سابع 

.تسا هتشذگن  تندمآ  زا  يزور  دنچ  زونه  .يور  یم  ییایب ، هکنآ  زا  شیپ 

.داد یم  نتفر  يوب  تیاه  سفن  يدوب ، هدمآ  هک  مه  يزور 

.يور یم  هدماین  .یتفر  هوکشب  يدمآ و  هوک  نوچ 

!؟ دوش یم  مه  نیا  زا  رت  هاتوک  رگم  يدنب ؛ یم  رفس  راب  هک  تسا  هتفرگن  دای  تسرد  ار  تندوب  بوخ  يوب  رهش ، زونه 

؟ يوش یم  ناهگان »  » هک تسا  جیگ  تهاتوک  ندمآ  راهب  رطع  زا  رهش  زونه 

در وت ، ندـید  رد  هبرد  اه ، نابایخ  زونه  اهربا  يوس  نآ  رد  یتفا  یم  قافتا  اهرفـس  مامت  زا  رت  ناهگان  اـه ، نتفر  ماـمت  زا  رت  ناـهگان 
.دنشک یم  وب  ار  تیاپ 
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ار دهشم  هک  ییاهروگنا  زا  رت  خلت  یتقیقح  تنتفر ؛ ربخ  دشاب  خلت  یتقیقح  ادابم  هک  دوش  یم  دور  رهـش ، یناشیپ  رب  بارطـضا  قرع 
.درک دهاوخ  راوگوس 

.دنارپ یم  روگنا  ياه  غاب  رس  زا  ار  یتسم  تنتفر ، ربخ 

.دننک زاوآ  ار  ربخ  نیا  ادابم  ات  دنا  هدش  لال  اه  هدنرپ 

.درک دهاوخ  یلاخ  یگدنز  زا  ار  رهش  هک  زیگنا  لوه  تس  یباوخ  تنتفر ، بخ 

.تسا هدرک  ناششومارف  سفق  یتح  هک  ییاهنت  ياه  هدنرپ  لثم  درک ؛ دهاوخ  یهت  بلاق  ییاهنت  سرت  زا  رهش  وت ، زا  دعب 

.دتسیا یم  نایرج  زا  نآ  رد  زین  اوه  رگید  یتح  هک  درک  دهاوخ  بوسر  رهش  ناج  رد  ردق  نآ  ییاهنت 

هچایرد لثم  هدرک ، شومارف  ار  بآ  هزم  تساه  لاس  هک  يریوک  نیمه  لـثم  دـنریگب ؛ یلاسکـشخ  يوب  زورما ، زا  دـعب  اـهربا  دـیاش 
.دناد یمن  یخلت  زج  ار  یگدنز  هک  کمن 

ینادنز وت  یب  رهـش  نیا  هک  ارچ  دننک ؛ یم  راگزور  یمخز  زا  اهراوید  اهنت  هک  دـنوش  یم  ییاهرامـش  زور  دـعب ، هب  زورما  زا  اهزور 
لگ زونه  .تسا  تشهب  تدـقرم  كاخ  رطع  زا  رهـش  زونه  نادـنز !؟ مادـک  ییاج ؛ نیمه  وت  يا ؛ هتفرن  وت  هن ، اما  دوب  دـهاوخن  شیب 

بلق تدـقرم  .دـیآ  یم  نیمز  سوباپ  هب  تندـییوب ، قوش  هب  نامـسآ ، دـنیور و  یم  كاخ  نیا  رب  وت  ینابرهم  يوب  هب  وبـشوخ ، ياه 
.تناقاتشم هراتس  یب  ياه  بش  ییالط  دیشروخ  تدبنگ ، تسا و  رئاز  نارتوبک  هدنپت 

.دروآ یم  الابرس  اه  هوک  تشپ  زا  تمرح ، ياه  هرجح  رد  نتفرگ  هیاس  قشع  هب  باتفآ  حبص ، ره 

زونه .دـصقر  یم  تمرح  ياه  هچـضوح  هراوف  رد  یگدـنز  زونه  یـشک ، یم  سفن  رهـش  نیا  هیناـث  هیناـث  رد  مه  زونه  يا ؛ هتفرن  وت 
.دننک یم  هیده  رهش  بیرغ  ياه  ماب  نیرترود  هب  ار  وت  يوب  اهرتوبک 

، دـنرب یم  اهرتوبک  هک  ییاه  همان  همه  اجنیا ، درک  دـهاوخن  قد  يرتوبک  یب  هصغ  زا  رگید  یماـب  چـیه  اـجنیا  وت ، سّدـقم  دوجو  اـب 
.تیاه سفن  یناحور  رطع  هب  دوش  یم  هصالخ 

؟ دشوپب هایس  ار  تنتفر  هنوگچ  ندوب ، همه  نیا  اب  هن ! یلو  دوش ؛ شوپ  هایس  ار  تنتفر  دهاوخ  یم  رهش 
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زور و زا  هزور ، ره  دیـشروخ  نیمه  زا  يرت  کیدزن  وت  یتح  دننک ؛ یم  رکف  ندنام  هب  هک  یناسک  مامت  زا  رتشیب  ییاجنیا ؛ هشیمه  وت 
.تسوت قشع  هب  دراد ، مه  نایرج  رگا  هک  ییاوه  نیمه  زا  دنور ، یم  رتربخ  یب  دنیآ و  یم  ربخ  یب  هک  ییاه  بش 

رتشیب تمرح  ياهرتوبک  زا  هک  تس  ینارئاز  هاگ  هسوب  هک  تکچوک  حیرـض  رارق  یب  دـناوت ؛ رارق  یب  رارق ، یب  ياه  ناج  مامت  زونه 
.دنا هدش  رتوبک 

.يراد هک  ینابرهم  روضح  همه  نیا  اب  ار ، تنتفر  درک  دهاوخن  رواب  سک  چیه  هن !

يدابآدوواد هموصعم  اه /  هنیآ  يوناب 

اه هنیآ  يوناب 

يدابآدوواد هموصعم 

.دناوخ یم  يراوگوس  هب  ار  ناتخرد  دبوک و  یم  اه  هرجنپ  رب  داب  .دوش  یم  هلاچم  دوخ  رد  نویش ، هیثرم و  ياه  ياهزا  رهش  و  ... 

.دنا هتسشن  ازع  هب  تخس ، یهودنا  هقلح  رد  شرف ، شرع و 

ار دیشروخ  تنامشچ ، ششخرد  هک  میروآ  بات  هنوگچ  ار  وت  یب  ياهزور  تملظ  اه ! هنیآ  يوناب  يا  هآ 

؟ دوب هتخادنا  هکس  زا 

.تسا وت  نشور  هاگن  هصالخ  نامسآ ، ییاه و  هراتس  نوتاخ  وت  .تسا  هتخادنا  هیرگ  هب  ار  هام  وت ، یب  ياه  بش 

.دنیآ یم  هدجس  هب  ار  وت  ياه  ماگ  در  مق ، ياه  هچوک  زونه 

.تسشن یم  لُگ  هب  تا  هناملاع  ياه  سفن  رد  نافرع ، یهاگآ و  فراعملا  هریاد 

 . ...يور یم  مینک ؟ وجو  تسج  ار  همشچرس  مادک  تمس  باوج ، یب  لاؤس  همه  نیا  اب  ام  يور و  یم 

.دور باتفآ و  رابت  زا  يا  هیسدق  يا ؛ هموصعم  همطاف  وت  .دنا  هدرک  زک  مرح  ياه  هتسدلگ  رب  ار  تچوک  غاد  نارتوبک ، يا و  هتفر 

.دنبوک یم  لحاس  ياه  گنس  رب  رس  تنتفر ، شوپهایس  اه ، جوم  هک  تسا  هنوگنیا 

! دنود یم  هناقـشاع  ناشیوناب  دـقرم  فاوط  هب  تنارئاز  هنوگچ  نیبب  نک ، هاگن  .دـناوت  یمن  نتـسیرگ  ار  تگوس  مجح  یناراب ، چـیه 
.دننک یم  هیوم  وت  اب  ار  ناشیاهدرد  دننز و  یم  تیادص  هنوگچ 
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تیادـه شمارآ  دـیما و  يایرد  يوس  هب  ار  ناشیرپ  ياه  بلق  نیا  تتمارک ، هناخدور  رارق ! یب  یمخز و  ياه  لد  روبـص  گنـس  يا 
.دنک یم 

یم تروبـص  ياه  هناش  رب  .میاشگ  یم  تزبس  هناـخ  رد  ار  ممخز  ياـه  هچقب  منک و  یم  لـفق  تحیرـض  ناتـسد  رد  ار  میاـه  تسد 
رد ار  مناـج  ياـه  گریوم  تفگـش ، یبیـس  يوب  دتـسیا و  یم  مارتحا  هب  ار  تا  ینارون  روضح  منامـشچ ، .موش  یم  کبـس  میرگ و 

.دریگ یم  شوغآ 

هداتسیا تلابقتسا  هب  تشهب ، ناغارچ  ياه  هداج  رد  تسد ، رد  بیس  ياهدبس  اب  ناگتشرف  يور ، یم  هک  زورما  مناد  یم  گرزب ! يا 
.راذگم باوج  یب  ار  نامیاه  کشا  ریگب و  ار  نامتسد  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  همیرک  يا  .دنا 

ییاضر هدیمح  ماوت /  شوپ  هایس 

ماوت شوپ  هایس 

ییاضر هدیمح 

مراذگن كاخ  هب  رس  تمدق  رد  هنوگچ  »

مراذگن كادف » یسفن   » یبآ زامن 

تس یناریح  نامجرت  تا  هنیآ  هک  ییوت 

« تسا ینالوط  ياه  لاس  ماوت  شوپ  هایس 

.تسا هتخادنا  مناج  رد  هجنپ  گرزب ، یجنر  .دود  یم  میاه  هنوگ  رب  راشرس  یهودنا 

.دنا هدیشک  دق  نامسآ  ات  مرح ، ياه  هتسدلگ 

.تسا هتخیوآ  منت  مامت  زا  درد  دنور ، یم  یهایس  میاه  مشچ 

ناـبیرگ رد  ار  نتخیر  ورف  ِدرد  .دـننز  یم  خرچ  نیگهودـنا  نامـسآ ، لاـب  رد  لاـب  مرح ، نارتوـبک  .دزو  یم  شیپ  زا  رت  ظـیلغ  مـغ ،
! ار مزیربل  هودنا  مرابب  دیاب  منک ؛ یم  سح  شیوخ 

.تسا هدرک  رپ  ار  یلاوح  نز ، ریجنز  هتسد  يادص  .دزیر  یم  ورف  دبنگ  رب  هرطق  هرطق  دیشروخ ،

یم ار  وت  رطع  كاخ ، ياوه  .تسا  هداتـسیا  تینارون  هبذـج  رب  دیـشروخ  تیاهن ، یب  ات  مسیونب ! اه  هچیرد  ماـمت  رب  ار  مهودـنا  دـیاب 
.دهد
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.يرذگ یم  كالفا  ياه  هناش  رب  مارآ ، يا و  هدیشک  رپ  كاخ  لزانم  زا  .دناوت  شوپهایس  کئالم ،

.منک یم  ساسحا  تناما  درب  راورابغ  ار  تبرغ  خلت  معط 

تندوبن رهش ، نیا  تسا ، هدز  وناز  تیور  هبور  رهش ، نیا  .تسامـش  نابرهم  ياه  مشچ  ایرد ، نیا  کیرات  ياه  بش  همین  ِغارچ  وناب !
.تسوت رادازع  رهش ، نیا  دبوک ، یم  هنیس  رب  دروآ و  یمن  بات  ار 
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.تساه ناشکهک  هدید  رب  تیاه  مدق  .دناوت  نداد  تسد  زا  نیگمغ  اه ، هنزور  مامت  يا و  هتشذگ 

.دیشخب ناماس  ار  راید  نیا  هتفشآ  نهذ  تفطل ، وناب !

.دیشوج یم  تیاه  مشچ  رد  هک  مدرگ  یم  یتقیقح  لابند  .ما  هتسب  لیخد  تحیرض  هب  ار  متسد 

.يا هدرب  دوخ  اب  ار  راهب  يا و  هتفر 

.دنک یمن  میاهر  هودنا ، خلت  معط  يا و  هتفر 

.مزیرب کشا  ياه  ياه  ار  مهودنا  نابیرگ ، رد  رس  ات  تا  مرح  رگم  تسین ، يا  هشوگ  يا و  هتفر 

یجنپ هجیدخ  هنیدم / ! ای  تسا  مق  اجنیا 

! هنیدم ای  تسا  مق  اجنیا 

یجنپ هجیدخ 

تمارک زا  دندز و  یم  لاب  تا  ینابرهم  يانشآ  ياوه  رد  هک  هاگ  نآ  تسین ؛ ینالوط  رهـش ، نارتوبک  یتخبـشوخ  لصف  متـسناد  یم 
.دندناتس یم  هناد  بآ و  وت ، ناتسد 

شوخ رطع  هب  یتشاذـگ و  یم  ناشـسمتلم  ناگدـید  رب  مدـق  یتقو  تسین ؛ ینالوط  رهـش ، ياـه  هچوک  يداـش  راـگزور  متـسناد  یم 
.درک مامشتسا  ار  اه  نامسآ  يوب  رطع و  دوش  یم  تیاه ، ماگ  ياج  زا  زونه  يدرک ، یم  ناشرطعم  تشهب ،

يآ لالز و  ياوه  رد  حبص ، ره  هک  هاگ  نآ  تسا ؛ هاتوک  رهش ، ییالط  گنشق و  ياهزور  رمع  متسناد  یم 

.درک یم  هزات  سفن  تا  ینابرهم  روانش  رطع  رد  دوشگ و  یم  کلپ  تهاگن 

.دوب تا  یمطاف  هاگن  هناموصعم  باتفآ  نامهیم  رهش ، عولط ، هدفه  نابرهم ! يوناب  هآ ،

.تفرگ ناج  دیشک و  سفن  ناتتمارک  تمحر و  قیقر  ياوه  رد  رهش ، زور ، هدفه 

.دندوسآ شروضح  ینامسآ  نما و  نابیاس  ریز  غیرد -  یب  تبحم  ناروف  رد  اه -  تخرد  اه و  هچوک  مامت  زور ، هدفه 

...یتفگ خساپ  ناگتشرف  هجهل  اب  ار  رهش  مالس  زور ، هدفه 

.تسا رطعم  دیپس  ياه  سای  شیور  زا  زونه ، ناتروبع  ریسم  .يدوب  هدمآ  تبرغ  ینالوط  ياه  هداج  زا 
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هداتفا و رود  نامـسآ  هب  ار  ناتروضح  نشور  راد و  هلابند  هراتـس  ریدقت ، تسد  هک  دیدوب  هدمآ  ردارب  نابرهم  هاگن  يوجو  تسج  هب 
.دناشک مق  لوهجم 

.دش هعیش  همانسانش  مق ، تفای ؛ تسادق  مق  دعب ، هب  زور  نآ  زا 

.شیاسآ يارب  دنتفای  ینما  مرح  نارتوبک ، و  دش ، زاب  مق  هب  ناگتشرف  ياپ  دعب ، هب  زور  نآ  زا 

، ییاعد رطع  هب  ات  رونلا ، تیب  ات  دروآ  یم  ار  شیاه  یگنتلد  رهـش ، نیا ، زا  دـعب  وناب ! ترداچ  زا  دـیآ  یم  مالـسلااهیلع  همطاـف  يوب 
.دینک زاب  شیاه  مغ  زا  دقع ،

.یلاها هتسخ  ناج  حور و  رب  دناشن  هودنا  زا  يراوآ  تنتفر ، ناهگان  هک  درک  یم  رواب  ار  تا  ینامسآ  روضح  تشاد  رهش  مک  مک 

.تسا ناوتان  رهش ، فیحن  ياه  هناش  ار  تجورع  نادمچ  ینیگنس 

.تسا روآ  نزح  هتفرگ و  هشیمه  مغ ، ياوه  هک  تسین  تهج  یب  وناب !

.تیاه هتسدلگ  یلاوح  رد  نارتوبک  یبات  یب  تسین ، تهج  یب 

.ار تتمارک  ناسحا و  هرفس  ینیچ  رب  هک  دوب  دوز 

وت هنامیرک  ياوه  اـت  منوماریپ  دـکار  ياوه  زا  مزیرگ  یم  .وت  نما  مرح  هب  مروآ  یم  هاـنپ  ار  ما  یگنتلد  دریگ ، یم  ملد  راـب  ره  ـالاح 
هب منز  یم  هرگ  ار  ملد  راـب  نیا  .دوخ  زا  یـشیوخ  یب  ياـه  هظحل  رد  موش  اـهر  تهاـگن  ییاروها  هبذـج  رد  اـت  مریگب ، هزاـت  یناـج 

.ینک زاب  وت  ار  ملد  هدقع  ات  تا  يا  هرقن  حیرض 

.تسا هریخ  اه  نامسآ  هب  وت  يوجو  تسج  هب  هشیمه ! ات  رهش ، رظتنم  ياه  مشچ  یتفر و  وت 

.تساپ هب  ینازحالا  تیب  يا ، هنیس  ره  رد  يا و  هتفر  وت 

.دشاب يرطاخ  ياّلست  ات  یلاها ، رس  رب  ار  تا  هناموصعم  شخب و  شمارآ  هاگن  نآ  زا  یناراب  رابب ،

.تسا نیگنس  ردقچ  تغاد 
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«. مق  » رد يا  هدرک  اپ  هب  يا  هنیدم  هنیدم ؛ ای  تسا  مق  اجنیا  مناد ، یمن 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  بیرغ  سای  نازحالا  تیب  هودنا  همادا ي  ترونلا ، تیب 

هرتسگ رد  تسا و  بیرغ  ردـق  نیا  تمرح  ياوه  لاح و  هک  تسین  تهج  یب  تسا ! یمطاف  ردـقچ  تا  هناـموصعم  ياـه  هلاـن  نزُح 
.دراد نایرج  تبرغ  مرح ،

.ناهرب اه  یگتسبلد  يوهایه  ماحدزا  زا  ار  ملد  نک ؛ میادص  وناب !

اه نامـسآ  ياه  هچوک  رباع  مراذـگب و  تیاه  هظحل  ییاروها  هناش  رب  رـس  يا  هظحل  راذـگب  اه ؛» نتـساوخ   » همه نیا  زا  نک  اهر  ارم 
.دنا هدروآرد  هناقشاع  یفاوط  هب  ار  ترازم  ماش  حبص و  ره  هک  یناگتشرف  نوچ  موش  ترئاز  ات  ناوخب  ارم  مشاب !

نیدلاردب مظاکدمحم  اهوتسرپ /  هتسویپ  ِتبرغ 

اهوتسرپ هتسویپ  ِتبرغ 

نیدلاردب مظاکدمحم 

.دنناوخ یم  هحون  متام ، ياه  هچوکسپ  تهاقف ، ِنوتم  اب  هارمه  .دزیر  یم  هودنا  ياه  نابایخ  هب  مق ،»  » ياه کشا 

.دراذگ یم  هتسویپ  یتبرغ  رد  ار  اهوتسرپ  دنک و  یم  چوک  راهب ، سنج  زا  ییوناب 

.دریگ یم  دوخ  هب  يدولآ  مغ  هرهچ  هنیآ ، ِحور 

.دشک یم  هآ  ار  رهطم » مرح   » ات رونلا » تیب   » ِهار نامسآ ،

.دنوش یم  تیدبا  هب  لصتم  مظعا ،» دجسم   » ياه مغ  .دور  یم  وناز  هب  تسد  تماقتسا ،

.حیتافم دنابات و  یم  کشا  رس ،» الاب   » دجسم ِنیرمرم  ِهاگن 

.دنا هدش  رادغاد  بآ ، يایاجس 

.شپت رپ  ياه  شیاین  يوناب  ّتبحم ، ِكاپ  هلالس  زا  يا  هراپ  هم  هب  تسا  هدرک  ادتقا  گوس ، ِنامسآ 

.دکچ یم  درد  لگ ، همانتایز  زا 

.بیذهت ِهاگرد  رانک  ما ؛ هدمآ  حور  يوشو  تسش  هب  رون ، زا  یطیحم  رد 

.دسر یم  نتفکش  هناتسآ »  » هب ساسحا  ِتسد 
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.دنز یم  مدق  هوکش ، ناشخرد  هطوحم  رد  لد  تسا و  دورطم  بش ، ِدرس  ِمجح  اجنیا 

.دَرَوآ یمرد  اپ  زا  ار  يرارق  یب  ياه  شفک  لزغ ، .مهد  یم  رذگ  ییانشور  ِضوح  رانک  زا  ار  اه  مشچ 

.دنهد یم  مارتحا  ِمالس  دنسر ، یم  هک  حیرض  يور  هبور  یگدنز ، مارآان  ياه  هظحل 

.دنتسرف یم  بلق  ِياه  هناخ  کیرات  هب  ار  رون  اعد ، ياه  تصرف  مَرَح ، رد 

.تسا نم  ناتسد  رد  جایتحا ، ياه  هفوکش  مریگ و  یم  تونق 

.دنک یم  یناشفا  وترپ  زور ، يوناب  دنک و  یم  ُرپ  ار  قیاقد  ِنامشچ  تمارک ،

يداب تهزن  هراتس /  کی  بورغ 

هراتس کی  بورغ 

يداب تهزن 

.دینارتسگ ار  شیوخ  ییاهنت  ییایروب  ایرد ، هلبق  هبور  ریز ، هب  رس  ياه  هنوباب  یلاوح  رد  دمآ و  خرس  لگ  هار  زا 

رتسب رد  میسن ، زا  رت  هتسهآ  .تسکـش  مهرد  ار  یغاب  باوخ  شا ، هیرگ  يادص  هن  تفای و  هدوشگ  یـسک  داب ، رد  ار  شلد  هرفـس  هن 
! میتفگن رت  كزان  لگ  زا  وا  هب  ام  ادخ  هب  دنیبب ! ار  شا  هدشمگ  رفاسم  باوخ  هک  دیاش  دیتلغ ؛ یم  هیرگ  يولهپ  هب  ولهپ  هنییآ ،

هک میدرک  یم  كاپ  ار  شیاـه  کـشا  يروط  .هناورپ  لاـب  زا  ار  راـبغ  میـسن ، هک  میدودز  یم  شا  هرهچ  زا  ار  هودـنا  منبـش  ناـنچنآ 
.دوشن وحم  شهاگن  ماج  زا  دیشروخ  سکع 

؟ مییوگب نخس  راظتنا  يروبص و  زا  مایتلا ، یب  مخز  نآ  يرادلد  هب  میتسناوت  یم  یک  ات  وگب ؛ وت  اما 

زاب شلد  هدیکشخ  راهب  زا  هتخیرگ  يداش  ياهوتسرپ  هکنآ  دیما  هب  میتخیرن  شناماد  رد  ار  تشد  ياه  سگرن  مامت  ینک  یم  نامگ 
؟ دندرگ

؟ دنیزگ نکسم  شهاگن  هتخوس  مین  نایشآ  رد  دیما ، هدنرپ  دیاش  ات  میداد  یم  رس  هرابود  زاورپ  منرت  ششوگ  رد  دیاب  ردقچ 

! تفرن ناشیرپ  لد  تخد  هام  نآ  لابقتسا  هب  هنایزات  گنس و  اب  سک  چیه  ام  رهش  رد  دنگوس ، شهاگن  رد  رپرپ  قیاقش  هب 
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داب هب  وت  دای  ياوه  رد  ار  كدصاق  نارازه  دـندرب و  دای  زا  ار  شیوخ  ياه  هصغ  ناشنامهیم ، یگنتلد  مارتحا  هب  یلاوح ، نیا  نامدرم 
.دنناسرب وت  شوگ  هب  ار  ناشیوناب  يرارق  یب  ماغیپ  ات  دندرپس ،

هناگیب نابز  مخز  هار و  یتخس  .دوش  رود  شنینزان  نت  زا  يرامیب  الب و  ات  دندیربرـس ، ناشرفاسم  هلبآرپ  ياپ  ریز  هب  لد ، غرم  نارازه 
لد تسکـش و  ار  شتقاـط  رمک  هک  دوب  وت  يرود  مغ  نامـسآ ؛ قرـشم  رد  ماـنمگ  هراتـس  نآ  بورغ  يارب  دوـب  هناـهب  تبرغ  درد  و 

.درک بآ  ار  شروبص 

! تفر دوز  ترهاوخ  ای  ردارب ، يدمآ  رید  وت  ای 

یسوط اروح  رون /  يوناب 

رون يوناب 

یسوط اروح 

.مغ رگنلت  اب  دنکش  یم  تیادص  رولب 

! وناب يا ، هدرک  شوماخ  هناد  هناد  ار  اه  عمش 

.ینک یم  هراظن  ار  شیوخ  یشوماخ  يا و  هتخود  مشچ  دیما ، يرتسکاخ  ریوصت  هب 

.تسا هتخادنا  گنچ  تدوپ  رات و  رد  یبیرغ  سح  تیالو ، رون  هتفیش  ياه  هناورپ  ِنازوس  رپ  نایم  رد  اجنیا ،

.دنک یم  فاوط  ار  نیمظاک  تهاگن ، رتوبک  يا و  هداد  زاورپ  هنیدم  هب  ار  تلایخ  كدصاق 

، ردپ راوتـسا  ياه  هناش  ردام ، هداجـس  ینیب  یم  نامهیم  تا ، ینامـسآ  نادناخ  يوهایه  رد  ار  دوخ  ینیـشن و  یم  تتارطاخ  میـسن  رب 
.نیمز رب  یتشهب  تیب  لها  ردارب ؛ يانعر  تماق 

.يرتسکاخ تارطاخ  يا و  هدنام  وت  الاح 

.تسا هدرک  هدیمخ  ار  تا  هدارا  تماق  هک  مغ  بالیس  وت و 

.يدوب هدروآرد  اپ  زا  يرادیاپ  ربص و  ریشمش  اب  ار  راگزور  فیرح  هک  وت 

.يدوب هدرک  ینابراس  درد ، جنر و  مخ  چیپ و  زا  ردارب ، هیاس  هب  هیاس  ار ، تیالو  هب  تدارا  ناوراک  هک  وت 

.درادن يرمث  کشا ، دیراورم  زج  تربص ، فدص  هدش و  یناشیرپ  ریخ  جوم  تهاگن ، لحاس  الاح 
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.دیامن یم  ینتفایان  تسد  هشیمه  يارب  هک  ینیب  یم  ار  دیشروخ  ریوصت  تناگدید ، هنییآ  رالات ، سپ  رد  دیاش 

.دشاب هدید  ار  لصو  راهب  هکنآ  یب  دشک ؛ یم  رپ  اهوتسرپ  چوک  رد  هک  ینیب  یم  یبیرغ  رفاسم  ار  دوخ 

.مغ رگنلت  اب  دنکش  یم  تا  هنابیرغ  ياهاوجن  رولب 

هب تیب ، لها  ِهمیرک  ِمرک  ناوخ  فاوط  هب  ما ؛ هدمآ  تراوگوس  دـبنگ  فاوط  هب  رتوبک  نم  يا و  هدرک  شوماخ  هناد  هناد  ار  اه  عمش 
! یلین ياه  سای  تمصع  راگدای  كاپ ، هموصعم  ینامسآ ، هیسدق  ترایز 

.دناصقر یم  عیقب  تمس  هب  ار  هایس  ياه  مچرپ  داب ، هدیچیپ و  سای ، رطع  اجنیا 

.منیبب ار  زورما  نامسآ  ات  ما  هتخیوآ  تحیرض  ياه  هرجنپ  هب  ار  مناتسد  هقلح  نم  و 

هموصْعَم همطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا 

! هَّنَْجلا ِیف  یل  یعَفِْشا  همطاف  ای 

هتسیاش تداعس  یلع  یهد /  یم  عیقب  يوب 

یهد یم  عیقب  يوب 

هتسیاش تداعس  یلع 

یمن لمحت  ار  غاد  نیا  لیـس  شروبـص ، ياه  هوک  مامت  اب  نیمز ، هک  تسا  نیگنـس  ردـقنآ  مغاد  .مراد  یمرب  نیمز  ياه  هناش  زا  رس 
ردقچ سوت ، .دنراب  یم  ار  تقارف  نامـسآ -  نایرگ  نامـشچ  اهربا -  دـننک و  یم  هیوم  ار  مغ  يوب  اه ، نابایخ  رد  اهداب  .درک  دـناوت 

! تسیرگ درک و  زارد  وت  هب  ندیسر  يارب  ار -  شبیرغ  ياه  تسد  ار -  شیاه  تسد  ردقچ  تسیرگ ، تیارب 

.دناوت غاد  شوپ  هایس  كالفا ، كاخ و  ياهراوید  تیموصعم ! یکاپ و  هلالس  ناسارخ ، بیرغ  ماما  رهاوخ  هآ ،

درد و همه  نیا  مامت  هک  دراد  نآ  بات  هنشت ، كاخ  مادک  تیب ! لها  ياهدرد  ثراو  يا  هدیتفت ، كاخ  نیا  ماب  رب  هتسشن  هراتـس  يا 
!؟ دراد هاگن  دوخ  رد  اجکی  ار  تبرغ 
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هناش نازخ  ار ! راهب  نیا  قوش  غیرد ، امآ  دـش ؛ راهب  هناوج  هناوج  يداو ، نیا  روش  كاخ  كاخ ، یتشاذـگ و  هدـیتفت  كاخ  نیا  رب  اپ 
.داد رس  هیوم  دیشک و  تروص  رب  گنچ  ملاع -  ياه  کشا  ردام  كاخ -  دیسر و  هار  زا  وت  ياه 

ار وت  يوب  دـندیود و  ار  اه  هچوک  اـهداب ، .دـش  راوآ  تخیر و  ورف  شیوخ  رب  راوید ، رد و  .دوب  نیگنـس  مق  ياـه  هناـش  يارب  تغاد 
يوب دندینـش ، یم  ار  هنیدم  يوب  هطـساو ، چیه  یب  اه ، هرجنپ  .يدوب  سوت  عیقب و  هنیدم و  ياه  غاد  هصالخ  هک  ار  وت  دـندرک ؛ هیوم 

.ار سوت  بیرغ  يوب  ار و  عیقب  یبیرغ  كاخ 

ییالط ياه  هناش  زا  دیشروخ  هک  تسین  ببس  یب  تسوت ؛ ردام  هدشمگ  حیرـض  وت ، حیرـض  ییوگ  يا ؛ هدروآ  اجنیا  هب  ار  هنیدم  وت 
تمارک يوب  هک  وت  ياه  تسد  تسوت ؛ ياه  تسد  حیرض  ناشیزور ، هنابش  ریسم  اه ، ناشکهک  هک  تسین  هدوهیب  .دریگ  یم  رون  مق 

.دهد یم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ 

! زیرب رون  یمک  نامیاه  هرفس  رد  نامیاه ؛ هتشادن  مامت  اب  میا ، هتسشن  اجنیا  ام 

هداز یقت  هبیط  مرح /  ياوه 

مرح ياوه 

هداز یقت  هبیط 

.تسوت هزادنا  یب  تمارک  رابکشا  اه ، مشچ  تسا و  هدروخ  هرگ  وت  ياشگ  هرگ  ياه  هرجنپ  هب  اه ، هاگن  زونه 

.تسا هدیچیپ  هنیس  ياوه  رد  مرح ، ياوه 

زا هدوسآ  ناگدنرپ ، هک  هاگ  نآ  ریگ ، نیمز  ياهاپ  نیا  دروخ  یم  هطبغ  تدبنگ  نارتوبک  هب  يا ، هظحل  يارب 

.دندرگ یمرب  زاب  دنیآ و  یم  نیمز  هب  اه  هرانم  يور 

.تسا هدیمرآ  كاخ  ناتسآ  رد  يدیشروخ  ییوگ  هدش و  رشتنم  مرح  نحص  رد  يرون 

یم هیوگاو  تیارب  هانپ ، یب  هتـسخ  ياه  هچیرد  زا  هناقـشاع  ياهاوجن  دـنروآ و  یم  موجه  تحیرـض  هب  هثاغتـسا  زاـین و  ياـه  تسد 
.دنوش

موجه زا  دوجو ، مامت  اب  مناشک و  یم  تحیرض  ياپ  هب  دنبدنب  ار  مدوجو  ياه  هریجنز  .مراذگ  یم  تشمارآ  نحـص  هب  اپ  میآ و  یم 
.مروآ یم  هانپ  وت  تیانع  شوغآ  هب  اهدرد 
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«. رفعج نب  یسوم  تنب  ای  کیلع  مالسلا  : » دناوخ یم  دنلب  هک  هتسکشلد  يرئاز  نابز  زا  هظحل  ره  مونش  یم  ار  تمان 

.دنا هدمآ  تروضح  هب  ناشنایاپ ، یب  مغ  رد  هک  رادازع  ياه  هتسد  همهمه  رد  مونش  یم  ار  تمان 

یم هراظن  ار  تناراوگوس  هنابیرغ ، دـنا و  هتـسشن  تناویا  ماب  رب  هک  هاـگنآ  مرح ؛ نارتوبک  ياـه  لاـب  يادـص  رد  مونـش  یم  ار  تماـن 
.دننک

.ما هدینش  تترجه  ناگدز  متام  دولآ  ضغب  ياهادص  اه و  لبط  اهریجنز و  نابز  زا  ار  تمان 

! دوش یم  يراج  تهاگراب  ناگتفیش  ناگدادلد و  نابز  زا  هک  هاگنآ  تموصعم ؛ مان  تسوکین  هچ 

يورسخ نیریش  دهد /  یم  عیقب  يوب  تمرح 

دهد یم  عیقب  يوب  تمرح 

يورسخ نیریش 

، شا هیاـس  رد  هکلب  دوبن ، درـس  اـهنت  هن  هک  یتوکـس  اـما  دوـش ؛ یم  هاـبت  هودـنا  اـب  بلق ، تسا و  درـس  توکـس ، هک  دـنناد  یم  همه 
؛ تمارک ینابرهم و  يوناب  يا  دوب  وت  توکس  دنتفرگ ، یم  باتفآ  ناگدنرپ ،

.دوب هتخاس  هودنا  زا  راشرس  ار  تبلق  ردارب ، قارف  رد  هک  یتوکس 

.یتشاذگرس تشپ  رادید ، قوش  هب  ار  اه  نابایب  ینالوط  زوس و  تقاط  يامرگ  رود و  یهار  زا  يدوب  هدمآ 

وت ردارب ، روضح  دروآ و  بات  ار  تبرغ  ياپرید  ياه  هظحل  تا ، هنارهاوخ  ینابرهم  هیاس ي  رد  تماما ، متشه  باتفآ  ات  يدوب  هدمآ 
! دوب ینالوط  رفس  هک  سوسفا  .دشخب  هرابود  یناج  ار 

بات ار  ردارب  قارف  دناوت  یم  ردق  هچ  رگم  رهاوخ  لد  اما  دوب ؛ هدناسر  اج  نیا  هب  رود  ياه  نیمزرس  يوس  نآ  زا  رادید ، قوش  ار  وت 
؟ دروآ

ینامـسآ ترجه  اب  شیب ، یمدق  دوبن و  نشور  تیاضر  لامج  هب  تمـشچ  زونه  هک  اه  هظحل  نیـسپاو  رد  تشذگ  یم  هچ  وت  رب  هآ !
! یتشادن هلصاف  تا 

رد تشاد  هزات  هک  يرهش  تسا ؛ هدوب  مق  نیمزرس  يارب  یکیرات  زور  وت ، تافو  زور  هک  مناد  یم  بوخ 

.تسش یم  ریوک  هودنا  زا  رابغ  تفرگ و  یم  ناج  تا  یتوکلم  سافنا  ياوه 
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همه رد  هودـنا ، نزح و  جوم  ناهگان ، اما  دیـشک ؛ یم  سفن  وت  ِياه  مدـق  قوش  هب  شکاخ ، دوب و  هتـسب  وت  ياوه  هب  لد  شنامـسآ ،
.دش يراج  رهش 

نیا ناویا  دننک و  مامشتسا  تمرح  زا  ار  عیقب  يوب  وناب ! نایعیـش ، همه  ات  دوش  انب  رهـش  نیا  رد  تسدقم  هاگراب  هک  تساوخ  یم  ادخ 
هب اشوخ  دوش  اـهب  رپ  تفرعم ، ملع و  هقلح  تروضح ، راوج  رد  ددرگ و  هدیـشکرس  کـلف  هب  ور  تا ، ینارون  دوجو  تکرب  هب  رهش ،

تعافش و ياضاقت  وت ، هاگرد  زا  دنیاس و  یم  رس  تسا ، دیشروخ  هام و  هاگ  هسوب  هک  تدنلب  ناتـسآ  رب  زور ، ره  هک  مق  یلاها  لاح 
.دننک یم  تمحر 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  تسا /  کیدزن  رفس  زاغآ  هب  و 

تسا کیدزن  رفس  زاغآ  هب  و  ... 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

! دیروایب ناراب  یب  بش  نیا  رد  سوناف  هدفه 

.تسا هار  رد  يدرس  بش  هک  دیراد  منتغم  دوجو  مامت  اب  ار  ییانشور  رون و  يوناب  روضح  زور  هدفه 

.دور یم  یشوماخ  هب  ور  هک  تسا  ییانشور  حور  رهش ، هب  رهش  غاب و  هب  غاب 

.تسا يراج  ندیکشخ  یقیسوم  اه ، نادلگ  شوگ  رد  .دنلان  یم  نادرگرس  داب  تسد  رد  نتفر ، درز  ياه  گرب 

.تسا هدیسر  تلاسک  زرم  توکس و  نیماضم  هب  رهش ، کی 

.دوارت یم  هنوپ  هنوباب و  يوب  نآ ، زا  هک  ییاه  هچغاب  رطع  هب  تسا ؛ رت  کیدزن  رفس  كاردا  هب  وناب  زورما ،

اب دشک ؛ یم  راظتنا  ار  نتفر  اه ، یسپاولد  زا  یمجح  اب  دوش و  یم  زاغآ  توهرب  نیا  هشوگ  زا  هک  تسا  کیدزن  رفـس  نامـسآ  هب  وا 
.دنوش یم  مگ  سامتلا  هودنا  رد  دنریگ و  یم  لاب  قایتشا  بت  رد  هک  ییاه  کشا 

! نایاپ یب  قایتشا  نیا  مامتان ، ِندمآ  نیا  تسا ، یبیجع  ریدقت  هچ  و 

.دنام یم  ازع  همزمز  هب  رهش ، تسا و  کیدزن  نتفر  هب  وا 
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.دوش یم  مگ  هودنا ، یکیرات  رد  دزغل و  یم  رهش  ياه  هناش  زا  ینشور  رون و  فافش  ياه  تسد 

.دراب یم  ار  دوخ  مغ  نامسآ ، دزیر و  یم  مه  رد  رهش  ياه  هناش  .تسا  دنلب  رهش  هرجنح  زا  ادص ، نتسکش  نینط 

.دننک عییشت  ار  رون  ات  دنیآ  یم  یناراوس  و 

نایاپ یب  دیپس  گنر  هب  ینهاریپ  اب 

غاد کی  تعسو  هب  یهودنا  اب 

دنیآ یم  یناراوس 

توهرب نیمه  ياپ  ریز  تشهب ، ندیشاپ  يارب 

يدنرز لضف  هدیعس  همیرک /  يوناب 

همیرک يوناب 

يدنرز لضف  هدیعس 

! ادخ ناقشاع  قوش  هتشر  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  هثدحم  هزور  هدفه  هاگ  تدابع  رونلا ، تیب  رب  مالس 

.نامیا هدوشگ  هزاورد  تسا و  ریهطت  هیآ  نابحاص  رابت  زا  يا  همیرک  يوناب  يوب  گنر و  هک  يا  هناخ  رب  مالس 

.زیخاتسر زور  یفاش  ياون  هب  تسا  كربتم  هک  هعیش  تیموصعم  هاتوک  هاگ  تماقا  رب  مالس 

.تباجا ناتسآ  رد  لد  نارتوبک  هناخ  نامهم  رب  مالس 

اب تسا ، هدرک  ناشورخ  ار  قشاع  ياه  ناج  يایرد  هدروآ و  اه  غارچ  ینامهم  هب  ار  اه  لد  شدای ، میـسن  هک  ییوناب  گرزب  رب  مالس 
! تاجانم يادص  اهوب و  بش  يوب 

يریدن هیقر  ریوک /  میرم 

ریوک میرم 

يریدن هیقر 

هتخوس يرابت  زا  منونج  میلقا  لها 
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هتخوس يرانچ  يور  یلو  مراد  يا  هنال 

دهد یم  ندیرپ  لاب  ادخ  هک  یهاگ  هاگ 
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هتخوس يرادم  رود  طقف  اما  مزو ، یم 

تسا یگدروخ  طخ  زا  رپ  شیاه  قرو  مقشم  رتفد 

هتخوس يرارق  لوق و  زا  هدروخرس  اه  هحفص 

دنک یم  لگ  امش  تسد  اب  تفگ : یم  مردام 

هتخوس يراخ  هکلب  هن ! ای  کشخ  تخرد  ره 

میسن اب  ار  مرتسکاخ  مه  زاب  متسرف  یم 

هتخوس يراید  زا  شیور ! زمر  يا  امش  ات 

! ریوک كاپ  میرم  منئمطم  یناوت ، یم 

هتخوس يراهب  بلق  دنک  یم  اغوغ  هکنوچ 

يریدن هیقر  نیرت /  همیرک 

نیرت همیرک 

يریدن هیقر 

وناب

! وناب ما  یناهر  یم  نیمز  دامجنا  زا 

! وناب ما  یناشک  یم  اه  هنیآ  تمس  هب 

ددنب یم  لیخد  تیاه  هرجنپ  هب  ملد 

! وناب ما  ینابرهم  رظتنم  هک  یبش 

! یناوخ یم  هنافراع  ملد  يارب  رگم 

! وناب ما  یناشن  یم  ادخ  يور  هبور  هک 

تسا زیربل  سای  رطع  زا  تا  هناخ  مامت 
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! وناب ما  یناسر  یم  نونج  قشع و  زرم  هب 

یمق ریوک  میرم  نیرت  همیرک  امش 

! وناب ما ! ینابز  مه  یب  هظحل  شورس 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یهاوخنوخ  هب  یفقث  راتخم  مایق 

هراشا

هعمج

تشهبیدرا 1385  24

یناثلا 1427 عیبر   14

May.12.2006

ناطابرآ هلبق  میهاربا  وت /  يدایرف 

وت يدایرف 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

یم هایـس  ياهراوید  اـهریجنز و  زا  ار  وت  يدازآ  دـیون  هک  ییادـن  دـنک ؛ یم  یباـت  یب  تا  هقیقـش  رد  هک  تسا  راـمت  مثیم  يادـص  و 
(1) .دهد

.درادن یبوخ  يا  هنایم  توکس  اب  تیاه  تسد  .یبای  یمن  شیور  سح  یتخرد  چیه  روابرد  .نایاپ  یب  هودنا  نیا  رب  يراذگ  یم  رس 

.تسا يراج  تنامشچ  يایرد  رد  هک  تسا  نافوت  زا  شیپ  شمارآ  نیا 

.دنک یمن  تیاهر  هک  تساهریشمش  کچاکچ  يادص  اهرود ، نآ  زا  زونه 

.یناریمب دوخ  رد  ار  هفوک  ات  يا  هدش  اهر  دایز  نبا  نادنز  زا  وت  درذگ و  یم  البرک  هثداح  زا  لاس  راهچ  طقف 

.دیبوک هفوک  شوماخ  ياه  هچوک  اه و  هوک  رب  اردوخ  دایرف  هک  دیاب 

؟ دزیخ اپ  هب  هتسکش  ياه  هزین  هتخوس و  ياه  همیخ  تیامح  رد  هک  ییاه  تسد  تساجک 

؟ دراذگب نیلاب  رب  تحار  رس  دناوتن  البرک ، ناوراک  تیمولظم  مغ  زا  هک  یتریغ  تساجک 
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ار اـهنآ  هفوک  رد  هک  دینـش  راـمت  مثیم  زا  داـیز ، نبا  نادـنز  رد  ار  ـالبرک  نـالماع  زا  ماـقتنا  دوخ و  يدازآ  دـیون  یفقث  راـتخم  - . 1
.تفرگ دهاوخ  ماقتنا  درک و  دهاوخ  همکاحم 
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اه هچوک  .نیا  زا  دـعب  هتخوس  تارطاخ  رد  ینز  یم  مدـق  .ناراب  یب  ياه  ناـبایخ  رد  رهـش ، رباـع  یب  ياـه  هچوک  رد  ینز  یم  مدـق 
.يروآرب تریغ  زا  یتسد  هکدیاب  دراپسب ؛ شمارآ  لحاس  هب  ار  تلد  ار و  تیاه  مدقدنناوتب  هک  دننآ  زا  رت  مارآان 

.دنک یم  یبات  یب  ماینرد  تریشمش  دراذگ و  یم  نافوت  هب  رس  تیاه  گر  رد  ماقتنا ، سح 

! دنک هاگن  دنیشنب و  طقف  دننک و  هزین  رب  ار  مالسا  دیشروخ  رس  هک  یسک  تسین  ناملسم 

اج اه  هتخوس  همیخ  يال  هبال  ار  تلد  وت  .هدیمخ  ياهریشمشو  اه  هتسکش  هزین  يال  هبال  يا ؛ هتشاذگ  اج  اه  یکیدزن  نآ  رد  ار  تلد 
.دریگ یمن  مارآ  تلد  هنوگنیا  هک  یتشاذگ 

.یناکتب هدنخرف  یقافتا  گرزب  يا  هثداح  يور  ار  خیرات  یهاوخ  یم 

.ینک مهارف  نالتاق  نابصاغ و  يارب  ماقتنا ، ياه  مزیه  زا  یمنهج  نیمز ، يور  رب  هک  یهاوخ  یم 

.یهد نایاپ  ماقتنا  گنرش  اب  ار  تیانج  ماج  یشوخ  ات  یهاوخ  یم 

.دنک یم  رپ  ار  هریزج  هبش  هدودحم  نیسحلا ،» تاراثل  ای   » يزاون و یم  زارف  ياه  هندرگ  مامت  رب  ار  تدایرف 

.تسین نداتسیا  يارای  ار  اه  هناش  ینز و  یم  ریشمش 

.تسا يراج  اه  هچوک  نیا  بش  رد  هک  ینک  یم  رکف  يا  هنزور  هب  یبوشآ و  یم  ار  نایصع  هلیبق  باوخ 

.یشیدنا یم  .دننک  یفخم  ار  دوخ  اه  یکیرات  اه و  هشوگ  رد  ماقتنا ، شتآ  سرت  زا  البرک ، نایناج  هک  ییاهزور  هب 

یم نیمز  يور  ار  يزییاپ  درز  ياه  گرب  دصقر و  یم  تریشمش  ینز و  یم  دایرف  .دوش  یم  مهارف  تندیـشک  سفن  يارب  يا  هرجنپ 
.دزیر

: دیارسب ار  وت  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  ار  تتمه  اه و  تسد  اشوخ 

(1) «. انراِثب َبَلَط  انَتَلَتَق و  َلتق  دق  هناف  َراتخملا  اوبستال  »
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یجنپ هجیدخ  یتساخرب /  وت 

یتساخرب وت 

یجنپ هجیدخ 

! نتخوسن دهد و  یم  نوخ  معط  یلاوح  ياوه  ردقچ 

.دزو یم  ناساره  ناکدوک  ياه  هجض  ادص  نامز ، ياه  نایرش  رد  زونه 

.دشوج یم  هدیرب  يوزاب  ود  نوخ  تارف ، تمس  زا 

! هدش ینالوط  رایسب  نایفوک  باوخ  يونش ؛ یم  ار  وناب  دایرف  نزح  هیبنیز ، لت  زا  زونه 

! ار رهش  هدیسوپ  ناهذا  هتسب  ياه  هرجنپ  دنک  زاب  ات  دیاب  یتسد 

! ار اروشاع  شومارفان  هصق  هراب ، رازه  دنیشنب  رارکت  هب  ات  دیاب  یناهد 

.تسا مایق  هماگنه 

.یتخاس یتخوس و  لاس  دنچ 

.دیشک سفن  ار  ماقتنا  ياوه  تدوجو ، هرذ  هرذ 

.تساهدرد ناشفشتآ  تبلق ، .یتشابنا  غاد  يور  غاد 

.يدوب هداد  یلست  ماقتنا  هدعو  هب  فالغ ، رد  ار  تریشمش  یبات  یب  یهاگرید ،

.ار تیاه  جنر  نک  ناروف  تسوت ؛ تبون  نونکا 

! هفوک هریت  نامسآ  رب  شاپب  ار  ترفن  مشخ و  ياه  هزادگ 

.تخیر تناج  هب  ار  یگنشت  یبآ ، هعرج  ره  .يدرک  رورم  ار  شطع  لاس ، دنچ 

.دایز نبا  دنب  رد  تیاه  تسد  دوب و  نایغط  ياوه  تیاوه ،

! راتخم تسا ، مایق  هماگنه  نونکا 

! دنا هدناشک  نابایب  يانکیرات  هب  ار  ناشساره  هک  یناکدوک  دنناوخ ؛ یم  ار  وت 
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.دنداد رس  يدازآ  گنهآ  اه ، هزین  زارف  رب  هک  ییاهرس  دنناوخ ؛ یم  ار  وت 

یهاوخداد هماگنه  .درـشف  دوخ  رد  ار  هنیک  ترفن و  زا  ییایرد  تبلق ، تخاـت ، ناـییالبرک  رکیپ  رب  نایـصع ، نابـسا  هک  هظحل  نآ  زا 
.تسا

.دنز یم  لاب  لاب  هبعش ، هس  یهودنا  تواسق  رد  ههام ، شش  یهانگ  یب  نوخ  هک  تسا  لاس  دنچ 
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هدـنز يدُرم و  يریت ، ره  اب  .يدـش  ریپ  تسـشن ، مالـسلا ، هیلع  نسح  یناشیپ  هب  هک  یگنـس  ره  اب  تسکـش ، ترمک  ییارجام ، ره  اـب 
.يدش

! دنام راگدای  هب  تمسج ، رب  هک  دوب  یمخز  دمآ ، یم  دورف  مالسلا ، هیلع  نیسح  نالفط  رب  هک  هنایزات  ره 

! راتخم زیخرب 

! دمآ رس  راظتنا  لصف  تسا ؛ هتشغآ  اروشاع  نوخ  هب  نایفوک ، نان  هک  تسا  يرید 

.البرک ریذپان  مایتلا  ياه  مخز  رب  دشاب  ییاکنخ  وت ، ماقتنا  شتآ  دیاش 

.تسا هدش  قاط  مه  ربص  تقاط  هدیرب ، مه  ربص  ناما  نارگید 

! نازوسب دوخ  ترفن  ياه  هلعش  رد  ار  ساپسان  كاخ  نیا 

! زیرب ورف  ار  ملظ  ياهراوید  نکشب ! ار  هفوک  ياه  هچوک  توکس 

.تسا هتسشن  اشامت  هب  ار  تا  يدرمناوج  مشچ ، رازه  اب  خیرات ،

.دزوس یم  هودنا  شتآ  رد  مالسلااهیلع ، بنیز  بلق  هک  تسا  لاس  دنچ 

.دراذگ یم  مالسلا » هیلع  داجس   » حورجم هنیس  رب  غاد  نارزیخ ، بوچ  يارجام  هک  تسا  لاس  دنچ 

.دسر یم  شوگ  هب  مالسلا ، هیلع  نیسح  ياه  بل  شطع  رد  تارف ، ياه  هیوم  يادص  هب  هک  تسا  لاس  دنچ 

.ار نایفوک  شوخ  ياه  هظحل  دبوشآ  یم  هک  وت  يولگ  زا  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  دایرف  نیا 

یکدوک ياهاپ  رب  هتـسشن  ياه  لواـت  مرج  هب  شخبب -  اـهراخ  هب  ار  رمـش  ندـب  هکت  هکت  راپـسب ؛ ناـبایب  ناگـس  هب  ار  هلمرح  يولگ 
 - مالسلا هیلع  نیسح  نالفط 

.مالسلا هیلع  نیسح  رس  ینیشنرتسکاخ  بش  کی  مرج  هب  ناشوجب ؛ شیاه  سوه  گید  رد  ار  یلوخ  رس 

! دریگ مارآ  مالسلااهیلع  بنیز  بلق  لاس ، دنچ  زا  دعب  یکدنا  دیاش 

.مالسلا هیلع  نیدجاس  دیس  نینزان  لد  ياه  مخز  رب  دشاب  یمهرم  دیاش ،
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هللا همحر  يزاریش  يازریم  ياوتف  هب  وکابنت  زایتما  وغل 

هراشا

هبنشکی

تشهبیدرا 1385  24

یناثلا 1427 عیبر   16

May.14.2006

یسوط اروح  متس /  يدیسا  ناراب 

متس يدیسا  ناراب 

یسوط اروح 

.دنکارپ یم  رهش  هرکیپ  رب  متس  يدیسا  ناراب  بشو ، دوب  هدش  رپرپ  نافوت  رجنخ  ریز  اه ، هناورپ  يولگ 

، اه هناوج  دیما  یتایح  هاگولگ  .دنا  هدیشک  دق  سفن ، هنزور  اهنتات  هکدید  یم  ار  یشکرس  جاوما  نانیشن ، لحاس  شوپ  هایس  نامشچ 
.دوب نارگید  یگدنز  ندرک  هابت  ناشسلاجم ، لقن  هکدوب  هداتفا  یشک  ندرگ  نادزد  تسد  هب 

هدرپ تشپ  ار  ساره  هک  ینیـشن  لحاس  .تشاک  یم  دیما  ملق  هک  یناتـسد  اب  دیدرون ؛ رد  ار  بش  هدرپ ، رد  هدرپ  رون ، هداج  زا  یـسک 
.دوب شیوخ  نکش  جوم  ياهدایرف  صاوغ  هناعاجش ، هدرک و  ناهنپ  کلپ 

مایق شیاوتف ، ملق  هک  يا  هنازرف  ریپ  .تسکـش  یم  ار  دابدرگ  راصح  تشاد و  تفرعم  تهاقف و  قاـمعا  رد  هشیر  هک  ییاـیاپ  تخرد 
.اورپ یب  ناگناورپ  تاجن  زوس  هلعش  دوب و  زورما 
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، يرادـیاپ داهج و  شهاتوک ، هژاو  ره  زا  تفر ؛ رتارف  اه  هعلق  تماق  زا  دیـشخب  هزات  ناج  ار  یناهج  هک  شناج  یب  ياه  هتـشون  طـخ 
.دنکفا دادبتسا  خاک  ياه  هیاپ  رب  هزرل  شیاه  فرح  تفرگ و  یم  ریشمش 

هژر هب  دیما ، یتایح  هاگولگ  .دناشنوناز  هب  ار  رابکتسا  ناشوپ  هرز  دوب ، تیاصو  تیالو و  یـشرع  هنیفـس  راوس  هک  نیمز  شوپ  هداس 
يادص زین  شیوخ  تولخ  میرح  هدرپارس  رد  نمشد  دش و  حتف  شناگژاو 

.دینش هناروابان  ار  اه  نایلق  نتسکش 

رد لد  هشیت  .درک  يربـهر  ار  یهلا  شنیب  ذوـفن  تضهن  دـش و  ادیـش  ياـه  لد  راد  هریاد  ناـمیا ، قـشع و  هطقن  زا  يزاریـش ، يزاریم 
دادبتـسا نادنرب  تریح  تشگناو  دز  مه  رب  ار  رامثتـسا  تالداعم  همه  هک  دیرفآ  ینک  هوک  داهرف  اراخ ، گنـس  ياه  هرخـص  يادنلب 

.دناشن

.درک ینید  تاداقتعا  رادتقا  درگاش  ار  یناهج  تخادنا و  وپاکت  هب  ار  دهعتم  یتلم  هک  هلمج  کی  اهنت  دوب ؛ هلمج  کی  اهنت 

میتشاذگاو ادخ  هب  ار  شیوخراک  ام  »

میتشاکن لکوت  مخت  ریغ  هب  لد  رد 

سبو ادخ  فطل  هب  تسام  دیما  مشچ 

« میتشادن انمت  دیما و  وا  ریغ  زو 
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یسودرف تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنشود

تشهبیدرا 1385  25

یناثلا 1427 عیبر   17

May.15.2006

يدمحم سابع  دنلب / ! تمان 

! دنلب تمان 

يدمحم سابع 

ناج نامه  اب  مه  وت  .تا  همانهاش  هدازآ  ياه  هروطـسا  مامت  لثم  يا ؛  هداتـسیا  راوتـسا  زونه  اه ، یتسد  گنت  اه و  تمیالمان  مامت  اب 
.هوکشب گرزب و  يا ؛ هداتسیا  تا  هدازآ 

.وت نوچ  يرهم  گرزب  نتشاد  هب  دشورخ  یم  رخف  دیاس و  یم  نامسآ  رب  رس  رورغ  اب  سوت ،

.ار یشنمدازآ  يدرمدار و  همه  نیا  دنا  هدروآ  ورف  میظعت  رس  ناهج ، لاس  نهک  ياه  هوک  نیرتدنلب 

.دیسرپ وت  زا  دیاب  ار  هدازآ  ياه  ناسنا  مامت  یناشن 

.ینیریش نابز  نیا  يراگدنام  زار  هک  ییوت  .دنهد  یم  اروت  يوب  یسراپ ، تاملک  مامت 

مان .دنیارـسب و  نایاپ  یب  ییاه  هدیـصق  رد  اهادـص ، نیرتدـنلب  اب  ار  تا  هنادواج  ماـنات  دـنا  هداتـسیا  فص  هب  یـسراپ ، تاـملک  ماـمت 
.دشاب هدشن  زاوآ  يا  هدنرپ  چیه  ناهدزا  لاح  هب  ات  هک  ییاه  تن  نیرتابیز  اب  دننکزاوآ  مه  اب  ار  تیابیز 
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.دوب ناشیراگدنام  زاغآ  هک  ار  تا  هلاس  یس  جنر  ساپس  دنیوگب ؛ ار  وت  ساپس  یسراپ ، تاملک  دنناوت  یم  تاملک  مادک  اب 

؛ تساه جنر  ياپ  در  تا ، یناشیپ  طوطخ 

ياریمان یس  لاس  نیا  رد  مدرب  جنر  یسب  »

« یسراپ نیدب  مدرک  هدنز  مجع 

ياه ناج  هک  ییاه  هروطـسا  تسا ؛ ناریا  ياه  هروطـسا  ياه  مان  يراگدـنام  همان  تسا ، نیمز  ناریا  يراگدـنام  همان  تا ، هماـنهاش 
.دنا هدرک  نایناریا  ثاریم  ار  ناش  هدازآ 

ایند .دزغلب  یماین  زا  نوریب  يریـشمش  هک  نآ  یب  ینک ، نیز  یبسا  هکنآ  یب  يا ؛ هدرک  حـتف  ار  ایند  هسامح ! میکح  سوت ، میکح  هآ ،
اب ینک و  یم  حـتف  ار  اه  لد  زا  یناهج  هوکـشب ، یتاملک  اب  ییاشگ ؛ یم  هک  ناهد  .تسوت  هوکـش  ربارب  رد  ندروآ  دورف  رـس  ریزگان 

.تمکح هسامحو و  قشع  زا  يا  هدرک  مهارف  ام  يارب  نیریش  ییایند  تنایاپ ، یب  تمکح 

اه لد  قشع  شتآ  زا  شوایـس  دـنیآ و  یم  ام  یناریا  نابرهم  ياه  هناخ  ینیـشن  بش  هب  وت  اب  ...و  رایدنفـساو  متـسر  هک  تساه  لاـس 
.دنوش یم  ناتسلگ  اه  هنیس  دنک و  یم  روبع 

.تسا هدوب  اریمان  نادنمدرخ  دنمدرخ و  ناکاپ  دهم  هک  یناریا  ناریا ؛ هب  هدنز  یسودرف ، تساه و  یسودرف  مان  هب  هدنز  ناریا ،

یتح هک  ینابرهم  نطو  مام  هب  ردـق  نآ  .یهاوخ  یم  ار  یناریا  ناریا و  يدنلبرـس  اـهنت  يراذـگ و  یم  ناریا  ياـپ  هب  ار  شیوخ  ماـمت 
وچ « ؛ يا هدرک  همزمز  وت  هک  تسا  يزاوآ  ناشیاهزاوآ ، نیرت  هناقـشاع  تسا ، هدیـشک  سفن  ترـس  رب  ناش  هیاـس  هک  ییاـه  تخرد 

«. دابم نم  نت  دشابن  ناریا 

ات دنرب  یم  هیده  اه  بآ  يارب  دنرذگ ، یم  سوت  زا  هک  يرجاهم  ياه  هدنرپ  ار  تمرگ  ياهزاوآ  زونه 

.دنورب مارآ  یباوخ  هب  دنا ، هدرک  مگ  ار  ایرد  هار  هک  ییاه  یهام 

؛ دیآ یم  سوت  تمـس  زا  دومحم ، ناطلـس  رابرد  رد  تا  ییاهنت  ياه  مخز  يوب  مه  زونه  دـنچره  تسا ؛ یناریا  ناریا و  رورغ  تمان 
.تسا كاندرد  دروخ ، متسر  زا  بارهس  هک  یمخز  نامه  هزادنا  هب  هک  ییاه  مخز 

؛ يا هتخاس  هک  يدنلب  يانب  نامه  مان  نوچمه  ناریا ، مان  نوچمه  دشاب ؛ دیواج  هشیمه  تگرزب  مان 

دنلب یخاک  مظن ، زا  مدنکفا  یپ  »

« دنزگ دباین  ناراب  داب و  زا  هک 
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كاپ هب  رداق  مه  هثداح  ياه  ناراب  نانمـشد و  ماـگنهبان  ياـه  ناـفوت  هک  تسا  هدـش  کـح  نیمز  ناریا  هنیـس  رب  ناـنچ  تدـنلب  ماـن 
.دوب دنهاوخن  شندرک 

؛ دـنلب هشیمه  تمان  .درک  دـهاوخن  لیدـبت  هلـصاف  هب  یتسد  چـیه  ار  خـیرات  هرگ  نیا  تسا و  هدروخ  هرگ  ناریا  ماـن  اـب  وت  ماـن  يرآ !
! ناریا مان  نوچمه 

ییاضر هدیمح  يا /  هنادواج  وت 

يا هنادواج  وت 

ییاضر هدیمح 

هب يا  هتخیوآ  تشومارفان  ِدای  رانک  ار  تتاملک  دزاون ، یم  تیاه  مشچ  رد  زور ، .يا  هدنک  اه  هبیتک  مامت  رب  ار  نیمزرـس  نیا  یگرزب 
.زبس هشیمه  ات  ناراسخاش 

.يوارت یم  يراوتسا  هژاو  هژاو  ییارس ، یم  هوکش  تیب  تیب  يزاس  یم  نامرهق  یفاب ، یم  هروطسا 

.دنریگ یم  تعاجش  يراوتسا و  گنر  تاملک ، دنزغل ، یم  راوهوک  تناهد  زا  تاملک 

.ییارس یم  ار  نیمزرس  نیا  تمظع  يا و  هداتسیا  ناهج  بات  یب  ناوناز  يور  هب  ور 

یمدق ...دنلب » یخاک  مظن  زا  مدنکفا  یپ   » یناوخ یم  دنلب  یـشک و  یم  نوریب  كاخ  نیا  ياه  گر  زا  هزات  ینوخ  نوچ  ار  تتاملک 
.تشاذگ یهاوخن  نییاپ  يدنلبرس  ياه  هلق  زا 

ناوت ار  یـسک  تسین ، وت  اب  ربارب  ناوت  ار  یـسک  یناوخ ؛ یم  زجر  ینز و  یم  مدق  رعـش ، ياه  هچوک  رد  .ییارـس  یم  هوکـش  دـنلب و 
یس .ییارس  یم  رگید  يا  هویش  هب  ار  تاملک  وت  دنیاتس و  یم  رگید  يا  هویـش  هب  تاملک ، ار  وت  .تسین  وت  رعـش  اب  نتخادنا  رد  هجنپ 

! دیاش هک  هنوگنآ  دنتسنادن  ردق  ار  تناجیه  وهایه و  لاس 

.دنک یمن  شومارف  ار  تا  یلاوح  ياوه  سوت ،» »

.درب یمن  دای  زا  ذغاک  تاحفص  رب  ار  تلایخ  ياه  ماگ  گنهابرض  سوت ،» »

.تا همانهاش  رد  مالک ، تمظع  ییوت و  .درب  یمن  رطاخ  زا  ار  تا  هنارعاش  تمکح  سوت ،» »

.مسیون یم  اهراوید  رب  ار  تا  یگنادواج 

.تسا هدز  هناوج  تمان  كاخ ، نیا  هراپ  هراپ  رب 
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.دکچ یمن  یشومارف  ياه  هچیرد  زا  تمان  هاگ  چیه 

.تمالک تیب  تیب  هک  تنهذ ، تیب  تیب  هک  نانچ  نآ  تسا ، یقاب  زبس  تمان ،
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همانهاش  » .يور یم  شیپ  نامز  اب  یلایـس و  .تسا  هدش  هدیـشک  تسد  رود  ات  سوت  نامـسآ  زا  هشیمه ، ات  تیاهرعـش  یبآ  زاورپ  در 
.تسین ندیراب  يان  ار  یشومارف  ياهربا  تمان  رب  .تسا  كاخ  نیا  يراوتسا  هبیتک  تا ،»

یجنپ هجیدخ  يراد /  نایرج  وت 

يراد نایرج  وت 

یجنپ هجیدخ 

یب تسا  هدرک  رپ  تا ، یگتفیـش  ظیلغ  ياوه  دـنا و  هدـیزو  اـیند  هشوگ  هشوگ  رب  ناوخ ، هزاوآ  ياـهداب  ار  تا  یگدـیروش  ناتـساد 
.ار یلاوح  هتفر  ورف  دوخ  رد  یلایخ 

.ار هعیش  دیاقع  يانشور  يدش  رعش  هملک  هب  هملک  نایونزغ ، هدیسوپ  ناهذا  يانکیرات  رد 

.یقشاع ناتساد  تسا و  عیشت »  » لالز هشیدنا  .تیاه  بل  رب  تاملک  هناقشاع  صقر 

، ار ناریا  تمظع  اب  هتشذگ  يوش  یم  رعش  هودنا ، قشع و  ناروف  رد  .نازوا  نایرش  رد  روانـش  يرب و  یم  ورف  اه  هژاو  نابیرگ  رد  رس 
هژاو يوپاکت  رد  ناهج  کنیا ، .ار  ناریا  یناتساب  رادتقا  ندمت و  دننیـشنب ، نیـسحت  تریح و  هب  تا ، همانهاش  راوید  رب  رـس  یناهج  ات 

.ار تا  ینامسآ  ياه  هشیدنا  يدیراب  رعش  ار و  تیاه  هظحل  يدورس  هسامح  هک  يزور  نآ  زا  تسوت ، ياه 

.هناگیب ياه  هژاو  نوخیبش  رد  یسراپ ، نابز  ِیشومارف  زا  یجنر  تملق ؛ ناهد  زا  دمد  یم  گرزب ، یجنر 

.ار یسراف  شیوگ  شفرد  يروآ  یم  رد  رازتها  هب  بدا ، ياه  ماب  رب  هک  ییوت  کنیا 

یس لاس  نیا  رد  مدرب  جنر  یسب  »

« یسراپ نیدب  مدرک  هدنز  مجع 

! رهش هدنیآ  ياه  هناش  رب  یسراپ ، نیریش  هجهل  توبات  عییشت  دابم  ات 

نایرج هسامح  قشع و  یناتـساب  نوخ  تنایرـش  رد  .دـناوت  لاسرید  هودـنا  ناوخ  هورـش  اه ، هوک  اهدور و  اه و  هرخـص  سوت ! ياـناد 
دایرف یسامح  ییا  هجهل  اب  ار  تنیمزرـس  درد  هک  نهک  ياه  هروطـسا  اب  یتسه  يا  هلیبق  تیمولظم  یگدیروش و  لاح  نابز  وت  .دراد 

.رعش يولگ  زا  ینز  یم 

هوهق رد  هاگ  .ینک  یم  هیوگاو  یناـبز  ره  هب  ار  تا  یباـت  یب  يراذـگ و  یم  مدـق  یلفحم  مزب و  ره  هب  ناـبوک ، ياـپ  ناـشفا و  تسد 
.يوش یم  تیاور  لاقن ، نابز  زا  هاگ ، مزر  دربن و  ياه  هنحص  رد  اه ، هدرپ  رب  اه و  هناخ 
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، اه گرزبردـپ  ناـبز  زا  هاـگ ، اـه و  سوواـکیک  هرهچ  ياـیر  زا  يراد  یم  رب  هدرپ  و  بارهـس -  متـسر و  هشیمه  جـنر ، ناتـساد  رد 
.قاتشم ياه  ناج  هب  ینزب  شتآ  ات  اه  شووایس  یهانگ  یب  اه و  هبادور  یقشاع  هویش  هب  يوش  یم  تیاکح 

.دوشن شوماخ  راگزور  يولگ  رد  یهاوخ ، تلادع  دایرف  ات  ینک  یم  ملع  ینایواک » شفرد  ، » رعش نابز  هب 

.ار اه  هوک  يراوتسا  تسا  هدروآ  رد  وناز  هب  تا ، یسامح  هدنبوک و  نحل  .تسین  یلاخ  وت  ياوجن  زا  ناهج ، زا  يا  هشوگ  چیه 

! هتخیگنارب ییوهایه  هچ  ناهذا ، هرتسگ  رد  تملق  تاحشر  سوت ! میکح 

.نانامرهق ناناولهپ و  هاگ  مزر  هب  يا  هدناشک  ار  قشع  نونج  وت  دچیپ ! یم  خیرات  ياه  نالاد  رد  تبالصرپ  هچ  تمان ،

.هلیبق ياه  هناش  زا  یناکتب  ار ، تنیمزرس  تبرغ  اه  نرق  خیرات  تاملک ، رادتقا  هب  يا  هدرک  هیکت 

.تارذ تعسو  رب  يزیر  یم  وپاکت  حور  هسامح و  زا  ییالوش  رد  يا  هدناشوپ  ار  تاملک 

.يروآ رد  وناز  هب  ار  يونزغ  قیالان  نامالغ  ات  یشک  یم  نوریب  اه  هروطسا  تمظع  زا  ار  تا  « ینایتس لی  »

یمن يدرم  ناوج  ناریگ  هندرگ  فیرح  سک  چیه  دش ! یم  روک  توس و  هچ  بارهس ، نیـشنلد  دنخبل  یب  یناریا ، سلاجم  لفاحم و 
.دش یمن  شخر »  » باکر رد  اپ  وت ، لایخ  متسر »  » رگا دوب ،

راگدای ینمادـکاپ ، تسوت و  ینایتس » لی   » راد هلابند  ثاریم  یناولهپ ، .دسانـش  یم  وت  هماـنهاش ي  هجهل  اـب  ار  یناریا  ندـمت  ناـهج ،
.شووایس تباجن 

...تسا هدش  کح  بدا »  » ياه هلق  نیرتدنلب  رب  تا  هناسفا  سوت ! هدیروش 

.ایند ياه  هرجنپ  مامت  تشپ  يا  هداتسیا  قافآ و  مامت  رد  يا  هدوشگرپ 

! همانهاش نابز  زا  يوش  یم  لقن  ماش ، حبص و  ره  اب  زونه 

یتخبـشوخ تا ، همانهاش  ياه  مدق  نینط  راصعا و  هرتسگ  زا  ینک  یم  روبع  هسامح ، زا  ینافوت  نوچ  وت  وت و  زا  دنرذگ  یم  اه  لاس 
.يا هچقاط  ره  تنیز  تسا و  يا  هناخباتک  ره  يایور  و 

! اه نرق  روبع  رد  یشومارف  دابم  زگره  ار  وت 

زا يرتسب  رد  هناخدور  نوچ  یبای  یم  نایرج  وت  ناهج ، هشوگ  هشوگ  رد  دوش  یم  ریثکت  همانهاش  یتقو  ات 

.خیرات هشیمه ي  ات  تاملک ،
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يداب تهزن  یناریا /  هسامح  درم  گرزب 

یناریا هسامح  درم  گرزب 

يداب تهزن 

! یناریا زاس  هسامح  درم  گرزب  يا 

! شیک تلادع  نییآ و  رهم  يا 

یم جوم  نآ  تاـیبدا  رد  یگدازآ ، يدرمناوج و  رهوـج  تسا و  يراـج  هماـنهاش  قاروا  رب  تا  يزیتـس  نمیرها  یتسرپاـتکی و  حور 
.دنز

یم یقیقح  تایح  وت ، ياویـش  ملق  هب  هک  تسا  تلم  نیا  هتفخ  ياهوزرآ  رهظم  تا ، يا  هروطـسا  ياه  ناـمرهق  زا  کـی  ره  ياـمیس 
.دبای

! دنتفرگ هرخس  هب  ار  شود  هب  رام  ناکاحض  تنطلس  رگنهآ ، هواک  شفرد  هیاس  ریز  هک  يا  هشیپ  داد  ياه  ناسنا  هچ 

! دندرک مایق  هدیشک  جنر  مولظم و  مدرم  زا  تیامح  هب  دنتسب و  تسد  رب  متسر  دنبوزاب  هک  يا  هدازآ  ياه  ناسنا  هچ 

! دوشن راد  هشدخ  ناریا  یلم  تیثیح  تفارش و  ات  دنداهن  شتآ  رد  ياپ  شووایس ، نانوچ  هک  ینمادکاپ  ياه  ناسنا  هچ 

یگنادرم و دنا و  هدینش  شیوخ  هنابش  ییالال  رد  ار  وت  یسامح  ياه  هصق  هک  دنا  یناکدوک  هزرابم ، ياه  هصرع  زات  هکی  نادرمریش 
! يدرک دنلبرس  ناهج  ماب  رب  ار  زیزع  ناریا  مان  هک  داب ؛ هزاوآرپ  تمان  .دنا  هتخومآ  وت  تایبا  يال  هبال  زا  ار  يرگداد  تعاجش و 

یناما مثیم  يداش /  جنر و  يونثم 

يداش جنر و  يونثم 

یناما مثیم 

.تسا هدناوخ  دربن  هب  ار  تا  ینامرآ  نانامرهق  هک  تسا  یناولهپ  نادیم  تسین ؛ یناطلس  رابرد  وت  هاگنالوج 

بلق هب  هک  تسا  يریت  دـهد ، یم  شیاـمن  یگدـنز  ریذـپان  یگتـسخ  ياـه  هزراـبم  رد  ار  شیوـخ  رنه  هک  تسا  يریـشمش  وـت ، ملق 
! دنز یم  یکیرات 

ص:177

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 265 

http://www.ghaemiyeh.com


.دبوشآ یم  رب  یناریا  داهن  رد  ار  یلم  رورغ  هک  يزیزع  دنزیزع ؛ تیاهرعش 

.تسا يرگداد  رب  شداینب  هک  يا  هتخاس  دنلب  یخاک 

.دنیشن یم  فاصنا » تقادص و   » شیاتس هب  دنیب و  یم  فاصنا » تقادص و   » طقف تیاه  مشچ 

.تسوت ياه  تیاور  لصف  رس  یتسرد ، یتسار و 

.دیاتس یم  ار  يدازآ  هک  يدنلب  دندنلب ؛ تیاهرعش 

، نایناروت نایناریا و  دربن  .تسوت  یگدنز  ناتـساد  زا  يا  هیوگاو  بارهـس ، متـسر و  هک  يا  هدیـشچ  ردقنآ  ار  راگزور  تخـس  مرن و 
! وت ریپ  ياه  هناش  یگتسخ  اب  تسا  هدروخ  هرگ  تسا ؛ هداد  خر  وت  نادجو  هاگمزر  رد  هک  راگنا 

مدآ رارق  یب  ياـه  مدـق  تسب و  نب  ياـه  هچوـک  تیاـکح  .تسا  هدرورپ  دوـخ  رد  ار  يراـیع  حور  هک  يداـمن  دـندامن ؛ تیاـهرعش 
.تساروها نمیرها و  لادج  گنج و  ياتسوَا  تسا ، یگدنز  گرم و  هیحطش  تساه ،

.تسا هتشاداو  ثیدح  هب  ار  وت  يالاو  هشیدنا  هک  تسا  یناهگان  ياهداب  دنت 

ياه گنرین  اب  دزیر و  یم  کشا  بارهـس »  » یگرمناوج هب  دنک ، یم  زابرـس  متـسر »  » ياه يراز  رد  هک  تسوت  حور  ِرـشتنم » مخز  »
.دیآ یم  هوتس  هب  ناریپ » »

لثم درذـگ ، یم  شتآ  زا  شووایـس »  » لثم دور ، یم  نادـنز  هب  سوواک »  » لثم تشونرـس ، ياه  هلمح  زا  تا  هدـید  مخز  لد  ناج و 
.تسا هتفای  شمارآ  رهچونم »  » لثم تسا و  هدید  جنر  زردوگ » »

.تسایند تشیعم  ياه  تراقح  زا  ترارف  دوارت ، یم  گرزب  یحور  زا  هک  گرتس  ؛ دنا گرتس  تیاهرعش 

.تسا هتخاسن  هدولآ  يا ) هیام  نود   ) يا هیام  تسپ  چیه  نان  ار  وت  ياه  تسد 

.تسا هدمآ  تسد  هب  اه  مدآ  هب  قشعزا  هنوگ  متسر  تسا ؛ هدماین  تسد  هب  اه  مدآ  هب  ملظ  زا  هنوگ ، كاحض  وت  شروخ  نان و 

.تسا یتسود  نطو  هموظنم  تساه ، يداش  اه و  جنر  يونثم  تساه ، ناسنا  تیناسنا  همان  تا ،» همانهاش  »

.یناسنا خیرات  تعسو  هب  يدژارت  کی  تسا ؛ يدژارت  تسین ؛ ریوصت  تسین ، هصق  وت  ياهرعش 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  هسامح /  ياه  تشخ  اب 

هسامح ياه  تشخ  اب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.ینک یم  یهاشداپ  ار  ناهاش  يزاس و  یم  هناخ  ساسحا ، حلاصم  زا  رعش و  تشخ  زا 

ياه نابایخ  رد  ات  یهد  یم  شتـسد  هب  ار  اه  يدـب  هیلع  رب  ندـیروش  قریب  يزادـنا و  یم  هواک  ياه  هناش  رب  بالقنا  يالوش  یهاـگ 
.دنک هدنز  ار  اهدایرف  ددرگب و  توکس  رهش 

دوجو ثول  زا  ار  نیمز  ینادرگ و  یم  زاب  تنایخ  زا  ولمم  هتخوس و  ياه  كاخ  ینامهم  هب  ار  اه  يرپ 

.دننک ساسحا  وت  ياه  تسد  زا  ار  راهب  معط  اه ، هناورپ  رگید  راب  ات  ینک  یم  كاپ  نیطایش 

: هک یسیون  یم  ینز و  یم  هیکت  خیرات  ياه  هناش  رب  يریگ و  یم  تسد  هب  ملق 

میرپسن دب  هب  ار  ناهج  ات  ایب  »

میرب یکین  تسد  همه  ششوک  هب 

رادیاپ دب  کین و  یمه  دشابن 

راگدای دوب  یکین  هک  هب  نامه 

.ناگدماین ناگدنور و  زا  یسیون ، یم  ناگدنیآ  يارب  يریگ و  یم  تسد  رد  ملق 

.ینک یم  هنادواج  ار  نیمزرس  نیا  تایبدا  هبیتک  يوش و  یم  هسامح 

.تسا يا  هدنناد  ره  شوگ  هزیوآ  تیاهدنپ  مه  زورما  هک  يراپس  یمن  ناوید »  » هب ار  تناوید 

هتـسشن راب  هب  وکین  هچ  يا و  هدنکارپ  نیمزرـس  نیا  دوپ  رات و  رد  ار  نخـس » رذـب   » هک يریم ؛ یمن  زگره  وت  هسامح ! درم  گرزب  يا 
.تسا

هداز یقت  هبیط  مظن /  خاک 

مظن خاک 

هداز یقت  هبیط 
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.يدناسر ناهاگپ  هبار  بش  حبص و  ات  یتسیرگ  ار  اه  عمش 

.يدروآ رد  ناسون  هب  تیاه  ییاهنت  هتخوس  ذغاک  رب  ار  زاجعا  ناتشگنارس  شیوخ ، تولخ  يانخارف  رد 

.یشاب هتشاد  ار  ناهج  ياه  همان  ِهاش  یتساوخ  یم 
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ماک هب  یتخـس ، جـنر و  همه  نیا  زا  سپ  یتساوخ  یم  هک  ییوراد  شون  همانهاش ، تبلق و  يانـشور  باـتهم ، دوب ، وت  نآ  زا  تمکح 
.شوایس نارازه  كاحض و  نارازه  هواک ، نارازه  دوب و  متسر  نارازه  يوار  تا ، همانهاش  .یناشونب  تیاه  یگتسخ 

.يدرپس هواک  زوریپ  دنمتردق و  ناتسد  هب  ار  رگ  متـس  ياه  كاحـض  يداد و  ییاهر  یـشومارف  یتسین و  هاچ  زا  ار  قشاع  ياه  نژیب 
.يدروآ هسامح  هب  تزیگناروش  تایبا  رد  دنبدنب ، ار  نتشیوخ  تلاصا 

یب یتسشن و  راو  متسر  يدناشک و  تیب  هب  ار  شیوخ  دوجو  بارهس  دوب و  هتفرگرب  رد  فرـش  تزع و  تباجن و  ار  تدوجو  تارذ 
.يدیشک مظن  هب  يدیراورم  مظنم  ياه  هتشر  نوچ  تا ، هموظنم  هرتسگ  رب  ار  اهداد  اهداد و 

.دوشگ هدش  شومارف  ياه  هناسفا  رب  ار  خیرات  هدوشگان  ياه  هرجنپ  وت ، ياه  هروطسا 

.تسا یقاب  رهش  ياهراوید  مامت  رب  تا  یگدنز  زیگناروش  هسامح  .تسوت و  روضح  زا  هدنکآ  سوت ، ياوه 

.درک حتف  ار  یسراپ  بدا  ياه  هلق  مامت  تدوجو ، میلقا  ياه  غرمیس  يدوب و  ناراب  داژن  زا 

.تالمج دنتفرگ  تایح  تمالک ، ره  زا  نیمزرس و  نیا  خیرات  ياه  گر  رد  يدیشوج  همشچ  همشچ 

.درک شومارف  ار  همه  نیا  ناوت  یمن  دبا  ات  هک  تفرگ  رارق  بدا  ياه  تسدرد  نانچ  تراکفا  یگتساریپ  ظافلا و  تبالص 

یناریو چیه  شوختسد  ، لاس همه  نیا  زا  دعب  هک  هیاریپ  یب  تخـس و  مکحم و  نانچ  یتخاس و  عیفر  دنلب و  نانچ  ار  تمظن  دنلب  خاک 
.تسا هدشن  یشومارف  و 

بارخ ددرگ  دابآ  ياهانب 

باتفآ شبات  زا  ناراب  ز 

دنلب یخاک  مظن  زا  مدنکفا  یپ 

دنزگ دباین  ناراب  داب و  زا  هک 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  تاملک /  زا  يرگشل  اب 

تاملک زا  يرگشل  اب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.هسامح رعش و  نادیم  هرتسگ  رد  دناوخ ، دیاب  راگدیرفآ  ار  وت 

.نیدایم اهدوگ و  رد  ار  تاملک  ینادرگ  یم  یناوخ و  یم  زجر 
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.اهرادنپ اه و  هشیدنا  گنج  هب  یتسرف  یم  یناشوپ و  یم  هسامح  زا  يا  هنیرز  ناشرمک  هب  یشک و  یم  مظن  هب  ار  تاملک 

خیرات یهدـنامرف  لاس  یـس  شکرـس ، ناهذا  اب  هلباقم  يارب  دـشاب ، مزال  رگا  هک  تسین  وت  مظن  هاپـس  اب  يربارب  يارای  ار  اه  یهاـیس 
خیرات نارادمان  زا  رپ  ار  تیاه  یبوخ  هاپس  یهد و  یم  شرورپ  ار  لاز  متـسر و  رعـش ، رپ  لاب و  ریز  يریگ و  یم  تسد  هب  ار  هسامح 

نآ هب  ناگتشرف  هک  يراپـسب  ییاه  هار  هب  ار  وا  یـشاپب و  هدنناوخ  ناهذا  رد  ار  زردنا  دنپ و  يا ، هناهب  ره  هب  ات  ینک ، یم  نیمز  ناریا 
.دنا هتفر  هار 

.خیرات نالی  زا  تسا  رپ  تهاپس 

.تاغل كاپ  هاگداز  تاملک و  زیختسر  زا  تسا  ولمم  تیاه  تسد 

.ینیرفآ یم  هسامح  یهد و  یم  دنویپ  مه  هب  راطق  راطق  ار  تاملک 

.تسا زیربل  همانهاش  گنهآ  زا  اه  گرزبردپ  هچقاط  اهردپ و  هناخ  مه  زونه  يدرون ، یم  مه  رد  ار  رعش  دنلب  ياه  هصرع 

.یناوخ یم  همانهاش  يا و  هداتسیا  تبالص  نامه  اب  گرزب ، ردپ  یسرک  يور  مه  زونه 

.یهد یم  تاجن  کیرات ، ياهراغ  اه و  مسلط  زا  ار  اه  یبوخ  يزیتس و  یم  اه  یهایس  اهوید و  اب  مه  زونه 

تسا هزاوآ  رپ  یتیگ  همانهش  ز 

تسا هزات  دوخ  درک و  نهک  ار  ناهج 

ردپ ار  نخس  نامدود  ییوت 

رنه داژن  ددرگ  زاب  وت  هب 

!؟ دناوخ گرزب  دیابنار  وت  هنوگچ 

مهیلع تیب  لها  ّبح  تلد ، رد  یـشخرد و  یم  خیرات  كرات  رب  نانچمه  هک  تسا  لاس  همه  نیا  رازه و  هک  دید  دـیاب  گرزب  ار  وت 
.دنک یم  ناروف  مالسلا 

یبن تیب  لها  هدنب  منم 

یصو ياپ  كاخ  هدنیاقس 

زیختسر ات  ود  ره  هدنب  منم 
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زیر زیر  مرکیپ  دنک  هش  رگا 

مرذگب نیا  رب  مه  مداز و  نیا  رب 

مردیح یپ  كاخ  هک  ناد  نانچ 
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هداوناخ یناهج  زور 

یجنپ هجیدخ  کچوک /  تشهب 

کچوک تشهب 

یجنپ هجیدخ 

ییاه فرح  درک  سح  تفرگ و  شلد  شا ؛ ییاهنت  يایند  هب  دوشگ  کلپ  تفرگ و  ناج  مدآ »  » زاغآ رد 

سح .دهد  شوگ  هناقـشاع  ار  شیاوجن  ات  دهاوخ  یم  ینیـشن  مه  درک  سح  شا ، هنیـس  سفق  رد  دنا  ینادـنز  هک  نتفگ  يارب  دراد 
ات مدآ ،»  » ییاهنت تولخ  هب  تشاذگ  مدق  اّوح »  » دش و يراج  ادخ  ینابرهم  سپ  .درادن  ار  ییاهنت  راب  ینیگنس  بات  شیاه  هناش  درک 

، یهاگن ینابرهم  هب  ات  شا ، یگنتلد  ياه  مخز  يارب  دـشاب  یمهرم  ات  شیاـه ، لد  درد و  اـه و  مغ  اـه و  فرح  هرفـس  ياـپ  دنیـشنب 
« تبحم  » نوناق دمآ و  دیدپ  قشع  تشونرس و  ینالوط  ياه  هداج  رد  دشاب  يرفسمه  ات  شناشیرپ ، حور  يرارق  یب  هب  دزیرب  شمارآ 

.اوح مدآ و  زا  دش  زاغآ  یگدنز  تفرگ و  لکش 

.ناشیافصاب میرح  يارب  دشاب  يزرم  دننک و  ادج  ار  ناشکچوک  ناهج  ات  دنتساوخ  یفقس  دعب ، و 

.دندیزگ ینکس  قشع »  » يراوید راهچ  رد  اه و  نامسآ  تفاطل  هب  ینابرهم ، تبحم و  زا  دندوشگ  يرتچ 

، سپ نآ  زا  مدآ ، ات  نتـشاد  تسود  يارب  دـش  یکچوک  يایند  هناخ  .دـش  ناشکچوک  تشهب  هناخ  و  هناـخ »  » ماـن هب  دـنتفای  یمیرح 
يا هناـش  و  شمارآ ، زا  رپ  تفاـی  دـهاوخ  ییاـج  شیاـه  یگتـسخ  يارب  هک  دـشاب  مرگلد  و  ناـن ، يا  همقل  نتفاـی  يارب  دورب  هدوسآ 

.تسوا ياه  یگنتلد  هاگ  هیکت  هک  نابرهم 

.اوح مدآ و  ینابرهم  هب  مدوشگ  کلپ  نم  .مدمآ  نم »  » دعب و 
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نامرتچ .ردام  ردـپ و  نم ، میدـش ، رفن  هس  اـم  .دـیمهف و  یم  ارم  هک  یتشهب  هب  رداـم ؛ ردـپ و  ینامـسآ  شوغآ  هب  مدوشگ  کـلپ  نم 
اب ار  ما  یهاـنپ  یب  مه  رداـم  .مداد  هاـنپ  ار  ما  یناوتاـن  مدوسآ و  ردـپ  تیاـمح  نما  ناـبیاس  ریز  .رتزبس  ناـم  تشهب  دـش و  رت  عیـسو 
ار مناج  يوبـس  شناج ، هریـش  زا  ردام  مدوجو و  درت  هقاس ي  رب  دیبات  دـش و  یباتفآ  ردـپ  .داد  ناماس  شا ، ینامـسآ  شوغآ  يامرگ 

.ردام ردپ و  یتخبشوخ  لاب  رپ و  ریز  مدوب  یکچوک  کشجنگ  نم  درک و  باریس 

، مهم دـشاب ؛ دـهاوخ  یم  هک  ایند  ياـج  ره  تسین ! مهم  بونج ، اـی  لامـش  تسین ! مهم  گرزب ، اـی  کـچوک  .تسا  نم  هناـخ  اـجنیا 
.ار ما  ییاهنت  تعسو  شروضح  دشخب  یم  یمرگ  میاه و  هظحل  يانکیرات  رب  رهم ، اب  دبات  یم  حبص  ره  هک  تسا  ردپ  هاگن  باتفآ 

.ما یگتسخ  یگنتلد و  ياه  هظحل  ِرس  رب  قشع  شزاون و  ناراب  دراب ، یم  غیرد  یب  هک  تسا  ردام  ناتسد  ینابرهم  مهم ،

.کچوک ناهج  نیا  رد  دوش  تیاعر  دیاب  هک  تسا  تبحم »  » نوناق مهم ، .تسا  کچوک  عمج  نیا  یتخبشوخ  مهم ،

مدای .ار  شمارآ  هیاس  منکن  ِهل  اپ ، ریز  زگره  مشاب ، بقارم  دیاب  دنکـشب  اباب  كزان  لد  هک  منکن  يراک  تقو  چـیه  دـشاب  مدای  دـیاب 
ردپ هناش ي  هب  هناش  دشاب  مدای  .مراذگن  باوج  یب  ار  ردام  ياهدنخبل  تقو ، چیه  دشاب 

.مریگب شود  هب  هناقشاع  ار  یگدنز  ياه  يداش  اه و  مغ  ردام ، و 

! موش هدنار  دوخ ، کچوک  تشهب  زا  هک  دابم  هداوناخ ، مان  هب  هتخاس  یتشهب  میارب  نیمز ، يور  ادخ  دشاب ، مدای 

نیدلاردب مظاکدمحم  فقس /  کی  ریز  ینابرهم  همه  نیا 

فقس کی  ریز  ینابرهم  همه  نیا 

نیدلاردب مظاکدمحم 

.دروخ یم  دنویپ  قشع  تیعمج  اب  ناشحور  هک  يرفن  دنچ  تسا ؛ گرزب  رایسب  هک  یکچوک  ییامهدرگ 

.دوش یم  تبحم  هرفس  ِراوخ  هزیر  قشع ، دزاب و  یم  گنر  دیشروخ ، هداس ، روضح  نیا  یمرگ  زا 

.دنهد یم  رس  ار  اه  هناورپ  شوخ  رطع  مه ، رانک  رد  لگ  هعومجم  نیا 
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.دنک یم  ادیپ  ار  شدوخ  أدبم  رهم ، دیاشگ و  یم  هدادلد  هورگ  نیا  تمس  هب  ار  رون  ياه  هرجنپ  حبص ،

.دوش ربارب  دنچ  حبص ، رطع  ات  دوش  یم  هتشاذگ  مه  يور  هک  ییافوکش  زا  ییاه  هشیدنا  ینعی  هداوناخ ،

.دوش یم  هدینش  یلدکی  يادص  هتسویپ ، مه  هب  يایرد  نیرت  یبآ  نیا  زا 

ياه هاگن  همه  نیا  زا  دزادنا  یم  لگ  ایند  تروص  دیوگ و  یم  نیرفآ  هدش ، عمج  فقس  کی  ریز  هک  ینابرهم  همه  نیا  هب  نامسآ ،
.دوش یم  لدب  در و  هک  زورفا  لد 

هناخ توارط  هب  ور  یتخبشوخ ، تخرد  هاگ ، نآ  دنیشن ؛ یم  یگنرکی  هرفس  ِرـس  رب  دوش و  یم  رادیب  نانیا  دیما  اب  حبـص ،» ، » زور ره 
.ددنخ یم  دراد و  یم  رب  ماگ 

.دنداش ّسح  نیا  رضحم  رد  اهزور  مامت 
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يروباشین مایخ  میکح  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنشجنپ

تشهبیدرا 1385  28

یناثلا 1427 عیبر   20

May.18.2006

يدمحم سابع  تساوخ /  یم  ادخ  يارب  ار  ایند 

تساوخ یم  ادخ  يارب  ار  ایند 

يدمحم سابع 

وت يوک  كاخ  دهد  قشع  يوب  مایخ ، »

(1)« وت يوب  هدرک  مرت  تسم  هداب  بشما ز 

یمیسن ار  وت  شوخ  رطع  دنصقر و  یم  تسم  ایند ، لایخ  یب  وت ، هناتـسم  تایعابر  اب  تسا ، زونه  هک  مه  زونه  روباشین ، ياه  تخرد 
ياه ماب  رب  یکی  یکی  یتسم ، يوب  زا  اه  هراتـس  ات  دـنک ، یم  زیربل  روباشین  بش  زا  دـشک ، یم  تسد  ناش  هتفـشآ  ياـهوسیگ  رب  هک 

.دنتفیب روباشین 

.يدنب یمن  نارذگ  يایند  نارذگ  هب  لد  یناد و  یمن  یسفن  زا  رت  نادواج  ار  ناهج 

ینک یم  رعش  ار  مه  وت  دنک و  یم  شاف  وت  رب  ار  وگم  ياهزار  مامت  نامز ، دیآ و  یم  هار  وت  اب  نامسآ  دنز و  یم  فرح  وت  اب  كاخ 
: ییوگ یم  و 

تسینادان ره  ياپ  ریز  هب  هک  یکاخ  »

تسا یناناج  هرهچ  یعنص و  ّفک 

تسا یناویا  هرگنک  رب  هک  تشخ  ره 

تسا یناطلس  رس  ای  ریزو ، تشگنا 
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رد هشیمه  ياـهدور  نوچ  هشیمه  ینارذـگ و  یمن  شیع  هب  ار  اـیند  ینک و  یم  مارح  شیوخ  رب  ار  تلفغ  باوـخ  هک  تسا  نینچ  و 
: یناوخ یم  ینتفر و  رادیب  رفس ،

تفگ يدنمدرخ  ارم  مُدب  باوخ  رد 

تفکشن يداش  لگ  ار  یسک  باوخ  زک 

تفج دشاب  لجا  اب  هک  ینک  هچ  يراک 

تفخ دیاب  یم  كاخ  ریز  هب  هک  روخ  یم 

هب هک  تسین  یناگدنرپ  مخت  زا  رت  گرزب  وت  يارب  ایند  .دنک  یم  ترت  کیدزن  ادـخ  هب  هک  یهاوخ  یم  یمد  نامه  هزادـنا  هب  ار  ایند 
، دشاب هتشاد  نامسآ  هب  یهار  هک  يا  هتساوخ  ییایند  هشیمه  .دنوش  یم  لیدبت  زاورپ 

؛ هار هب  یهاچ  هن 

تسا مان  ملاع  هک  ار  طابر  هنهک  نیا  »

تسا ماش  حبص و  قلبا  هگماراو 

تسا دیشمج  دص  هدناماو  هک  تسا  یمزب 

«. تسا مارهب  دص  هاگ  هیکت  هک  تسا  يرصق 

، زور ره  هک  ییافو  یب  ياـیند  هب  يدز  اـپ  تشپ  یندیـشک  سفن  هب  .دـنک  ییاـفو  یب  وت  اـب  هکنآ  زا  شیپ  يدرکن ؛ اـفو  راـگزور ، هب 
: تسا یکی  هتسبلد 

تفرگ ماج  وا  رد  دیشمج  هک  رصق  نیا  »

تفرگ مارآ  هب  ور  درک و  هچب  وهآ 

رمع همه  یتفرگ  یم  روگ  هک  مارهب 

« .تفرگ مارهب  روگ  هنوگچ  هک  يدید 

دازآ ار  نامیاه  ناج  مینک و  مک  نامیاهوزرآ  زا  ام  ات  يدرک  یم  رعش  ار  ناگدنرپ  زاوآ  يدوب و  شتآ  بآ و  داب و  كاخ و  لوسر 
شومارف هاگ  چیه  میربب و  ییاهر  يایرد  هب  دوخ  اب  ناطلغ ، ياه  هزیر  گنس  لثم  ار  ایند  میـشاب و  دور  لثم  ات  یتسرپ ، دوخ  زا  مینک 

.نارذگهر كاخ  هن  میشاب ؛ نامسآ  دشاب  نامدای  دش و  دهاوخن  راگتسر  ایند ، هتسبلد  چیه  هک  مینکن 
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شود متفر  يرگ  هزوک  هگ  راک  رد  »

شومخ ایوگ و  هزوک  رازه  ود  مدید 

تفگ یم  نم  اب  لاح  نابز  هب  کی  ره 

»!؟ شورف هزوک  رگ و  هزوک  رخ و  هزوک  وک 

یناما مثیم  تسا /  يرگید  زار  زین  مایخ 

تسا يرگید  زار  زین  مایخ 

یناما مثیم 

.تسا يرگید  زار  زین  مایخ 

«. روباشین ياه  غاب  هچوک   » رد ندیود  يارب  يوش  هدامآ  دیاب 
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.يوش در  دیاب  دنا ، هدش  در  اه  غرمیس  هک  ییاه  هاگرذگ  زا 

«. یهارمگ رطخ  زا  سرتب  تسا  تاملظ  « ؛ کیراب دنا و  کیرات  اه  مدآ  دوجو  يوت  رد  وت  ياه  نالاد 

.دگنل یم  لقع ، ياپ 

.یهام ناهد  رد  يا  هدش  سنوی  لثم 

تسا هدش  مامت  هام  تسا و  هدیشک  شود  هب  ار  هسدنه  باسح و  راب  هلوک  هک  یناولهپ  یناد ؟ یم  هچ  امکحلا ، دیـس  قحلا ، هجح  زا 
.موجن نامسآ  رد 

.تسا هدرپس  یلازغ  هب  ار  شیابفلا  انیس و  نبا  زا  هدرب  ثرا  ار  هفسلف 

.یعابر رد  تسا  هدرک  قشم  ار  رشب  ياهدرد  مامت  تسایند ؛ رعاش  نیمجنپ 

.دراذگ یم  رس  تشپ  ار  یگدنز 

.اه هشیدنا  اهزغم و  خیرات  رد  تسا  يرگیدزاجعا  وا 

! دنک یم  حتف  ار  رعش  ياه  هزاورد  تسا ، عونمم  هیفاق  زا  روبع  هک  ینامز  تسا و  حتفلاوبا  شمان 

.تسا يرگید  زار  زین  مایخ 

ات میرگنیب ، اـت  تسا  هتـشاذگ  راـگدای  هب  ار  شیاـه  مشچ  .دـنز  یم  هطـسفس  هچ  ره  هب  در  تسد  هک  راو  نوطـالفا  هک  تـسا  يدرم 
«. درذگ یم  بجع  رمع  هلفاق  نیا   » هک مینادب 

.شدیوجب هتفگان  ياه  فرح  رابنا  رد  ات  تقیقح  يادوس  هب  دراپس  یم  لد  راو ، طارقس  هک  تسا  يدرم 

.دفاکش یم  مه  زا  هرگ  هرگ  ار  تایح  ياهامعم  دشک و  یم  مظن  هب  ار  شناد  ياه  هکت  هکت  راووطسرا ، هک  تسا  يدرم 

...تسا يرگید  زار  زین  مایخ  یبایب  ار  شا  یناشن  ات  اه  هار  هروک  رد  ندیود  يارب  يوش  هدامآ  دیاب 

يدمص لضفلاوبادیس  ...رمع /  هلفاق  نیا 

...رمع هلفاق  نیا 

يدمص لضفلاوبادیس 

وت اما  دنـشک ؛ یم  وت  خر  هب  ار  ناشگنر  یتوقای  ياه  هشوخ  دـننک و  یم  يروآ  رکـش  روباشین ، یلگ  ياهاروید  رب  كات  ياه  هخاش 
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.يرگید ییاوه  لاح و  رد  هشیمه  لثم 
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.يزیمآ یم  رد  رعش  اب  ار  هفسلف  ای  ینک ، یم  لح  هلئسم  ای 

.يدرک هنادواج  مه  ار  یعابر  هک  دوب  سب  يراگدنام  يارب  تدنلب  تمه 

تسد و هب  تسد  رز  ذغاک  رب  ار  ترنه  ریواصت ، اب  ینک  یم  يرگوداج  تاملک ، اب  ینک  یم  يرگایمیک 

.دنهد یم  ناشن  مه  هب  یتفگش  تشگنا  رس  اب  رهش  هب  رهش 

تا يرهد  رفاک و  راچان ، هک  خلت  ناشماک  هب  ار  ییایر  نادهاز  راگزور  ینیریـش  تیاه و  یعابر  اب  ینک  یم  هریت  ار  ناهاشداپ  شیع 
.دنناوخ یم 

! یشاب هدرک  داجیا  یسک  نامیا  رد  هنخر  ادابم  هک  دجسم ؛ زا  یتشگ  یمرب  هناخ  هب  اهنت  هک  يدوب  یقحلا  هجح 

ار ییاهنت  باذع  دشچب  دیاب  »

« دشاب رتارف  دوخ  رصع  زا  هک  يدرم 

.لیلد هناهب و  یب  يوش ؛ یم  ریگلد  یشک و  یم  هآ  تسین -  تدوخ  تسد  ینک -  یم  هاگن  هام  هب  هک  اه  بش 

قشاع وت  نوچ  يزور  مه  هزوک  نیا  هکنیا  دای  دش ! یم  بارخ  ترـس  رب  ملاع  مغ  ییوگ  داتفا ، یم  هدوسرف  يا  هزوک  هب  تمـشچ  ات 
.يور یم  ورف  هودنا  هصغ و  زا  یهم  رد  تدوخ  یناوخ و  یم  یشاب  شوخ  هب  ار  نارگید  .داد  یم  ترازآ  تسا ، هدوب  يراز 

.دشاب هدوب  لالز  يرابوج  بل  رب  هتسارآ  يا  هزبس  تهگ ، اشامت  رگا  یتح  یتفا ، یم  رمع  يرادیاپان  دای  يرگن ، یم  هچ  ره  هب 

تسا هتسر  ییوج  رانک  رب  هک  هزبس  ره  »

تسا هتسر  ییوخ  هتشرف  بل  ییوگ ز 

یهنن يراوخ  هب  ات  هزبس  رس  رب  اپ 

« تسا هتسر  ییور  هلال  كاخ  هزبس ز  نیاک 

نیدلاردب مظاکدمحم  هزوک / 

هزوک

نیدلاردب مظاکدمحم 

درک لُگ  ماخ  یلایخ  دوب و  یبش 
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درک لگ  مادنا  شوخ  ِرون  ِروضح 

ضحم ِییایؤر  ِتولخ  رانک 

! درک لگ  ماّیخ »  » و هزوک » «، » یعابر »
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

حبص رطع 

يدمحم سابع 

.درک مهاوخن  ناش  تسپ  هاگ  چیه  هک  ار  ییاه  همان  مسیون ، یم  وت  يارب  تساه  لاس 

.یناوخ یم  طلغ  یب  ار  میاه  همان  مامت  هک  یناوخ ؛ یم  يا و  هدناوخ  ار  ما  هتشونان  ياه  همان  مامت  هک  مسیون  یم  وت  يارب 

.یسرپ یمن  اه  نادوان  زا  ار  هناقشاع  ياه  ناراب  يادص  هک  ییوت  ما ؛ هتشاد  هگن  وت  يارب  ار  ما  هتشونن  ياهرطس  مامت 

رت یبآ  یتح  تمـسیونب ؛ هشیمه  زا  رت  یبآ  مناوتب  دیاش  مزیرب ؛ یبآ  راک  دوخ  نیا  رد  ار  یبآ  ياهایرد  مامت  دیاب  نتـشون  وت  زا  يارب 
.مراد مزارد  رود و  ياهایور  رد  هک  ییاهزور  زا  یتح  یبآ ، نامسآ  زا 

، باتفآ زا  رتشیب  یتح  دنراد ؛ تتـسود  اه  هرجنپ  مامت  هک  ییوت  تسا ، تخـس  هشیمه  نتـشون ، تیارب  هک  ییوت  مسیون ؛ یم  وت  يارب 
.دنرو هطوغ  ییایور  یهم  رد  هک  هدروخ  ناراب  ياه  ینادعمش  توارط  زا  رتشیب  راهب ، زا  رتشیب 

رطع رد  دـیاش  دـنهد ، یم  اهداب  تسد  هب  ار  ناشیاهوسیگ  اه  لـگنج  هک  ییوت  .تسا  راشرـس  حبـص  رطع  زا  تیاـه  سفن  هک  ییوت 
.دنوش رو  هطوغ  تا  يراهب  هشیمه 

.منک تسپ  تیارب  ار  میاه  کشا  مهاوخ  یم 

.ما هدیسرن  ياه  بیس  نارگن  زونه  نم  .رود  ياهرود  ات  دنشک  یم  رپ  هک  منزب  هرگ  ییاهوتسرپ  ياپ  هب  ار  میاه  کشا  مهاوخ  یم 
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هلـصاف ادابم  هک  منارگن  زونه  .دنا  هدـش  شومارف  زارد ، ییاه  ناتـسمز  تشپ  هک  متـسه  يا  هنال  یب  ياه  کشجنگ  نارگن  مه  زونه 
.دوش مک  ناتسمز  اب  اهراهب 

.دنورب یناتسمز  باوخ  هب  هشیمه  يارب  دننک و  شومارف  ار  راهب  يزییاپ ، ياه  غاب  هک  منارگن  زونه 

زاـمن تعکر  ود  تیاـه ، سفن  رطع  زا  رپ  ییاوـه  رد  مناوـت  یم  یک  .دـنا  هدرب  داـی  زا  ار  اـه  هداـج  میاـه  شفک  هک  تـسا  اـه  لاـس 
؟ مراذگب

؟ ینک یم  نادنب  هنیئآ  ار  هناخ  نیا  یک  سپ  تسین ؛ تا  ینامهم  هدامآ  ملد  هایس  هناخ  زونه  دیاش 

! دننک قرغ  وت  تسد  رود  ياه  هریزج  تمس  هب  ارم  مارآان ، ياه  جوم  شاک 

.دنوش یم  مگ  تنهاریپ  رد  ناهج  ياه  سونایقا  هک  ییوت 

!؟ ...مادک راهب ، مادک  درک ، دهاوخ  هفوکش  تندمآ  ناهگان  رد  ارم  نیدرورف ، مادک  مناد  یمن 

يدابآ دوواد  هموصعم  زبس / ! ماجنارس  يا 

! زبس ماجنارس  يا 

يدابآ دوواد  هموصعم 

هنوگ دـیایب و  يزور  تسا  رارق  هک  دـننز  یم  فرح  يدیـشروخ  زا  هک  مونـش  یم  ار  اه  هرجنپ  همهمه  يادـص  نم  دراب و  یم  ناراب 
.دنک كاپ  ار  ناشسیخ  ياه 

رمع ار  تندـمآ  ینعی  .ما  هدرک  مگ  دولآ ، هم  یهار  راهچ  رد  ینافوت ، بش  کـی  ار  تا  هناـخ  یناـشن  مرود و  وت  ياـه  مشچ  زا  نم 
؛ منز یم  گنز  مدوخ  يوت  مراد  .ما  هدـیدن  مهار  تا  یظفاحادـخ  هک  ما  هدوب  يرتسکاـخ  ردـقنآ  درک ؟ دـهاوخن  فاـفک  ما  هدوهیب 
، اهرتوبک هیثرم  يادـص  .دـنروخ  یم  نیمز  ار  تا  يرود  هدروخ ، هنایروم  ياـه  تماـق  اـب  اهربونـص  یتسین ؛ وت  ییآ !؟ یم  یک  سپ 

هنوگچ نیبب  .درس  ِدرـس  تسا ؛ درـس  نیمز  .دبوک  یم  یلیـس  اه  لگ  كزان  تروص  رب  دزو و  یم  داب  .تسا  هدرک  هناوید  ار  نامـسآ 
ملد ...و  مییاهنت  ام  .دـشاپ  یم  فرب  كاخ ، يور  رـس و  رب  دـشک و  یم  هزوز  ناتـسمز ، تسا ! هتـسب  لیدـنق  اه  هراوف  ناهد  تسد و 

اه مدآ  هک  اجنآ  تسین ، شیاه  هیناث  زاسمرش  یگدنز ، دنشارخ و  یمن  ار  نامسآ  يولگ  اهربا ، رگید  هک  اجنآ  هب  دراد ، چوک  ياوه 
رس رب  يرمع  دنتسین  روبجم 
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.دنورب هار  مادک  زا  دننادن  دنتسیاب و  اه  یهار  ود 

.دنکن هتفـشآ  ار  اه  هدنرپ  سفق ، سوباک  دـشاب و  هناسفا  اه  یهام  يارب  بآ ، گنت  هک  منک  چوک  نشور  تعـسو  نآ  هب  مهاوخ  یم 
.دنا هدرک  دصر  نشور  تعسو  نامه  یلاوح  رد  ار  تا  هراتس  قشاع ، ياه  هناخدصر 

یب اه  نادنز  دنوش و  یم  عیـسو  اه  ناتـسروگ  یتسین ؛ وت  .دور  یم  لیلحت  خـلت ، ینازخ  بوشآ  رد  دراد  نم  هلیبق  زبس ! ماجنارـس  يا 
هب ياه  مخز  میا و  هدـنام  ام  .دولآ  بت  یناکدوک  میا و  هدـنام  اـم  .تسا  هدـنکآ  ریجنز  ینوفمـس  ار  ناـمیاه  بش  اـهزور و  .راـمش 

.یهار هب  مشچ  ضغب و  مجح  میا و  هدنام  ام  .هتسشن  كرچ 

.دنک ییانشور  توارط و  زیربل  ار  نامناج  ناتسهوک  ناراشبآ ، هنارت  ات  درگ  رب 

هن ای  يروآ  دای  مَرَگ  »

مهاک یمن  تدای  زا  نم 

نم ار  وت 

!« مهار رد  مشچ 

یپ نتورف  هبزور  راظتنا /  ياه  بش 

راظتنا ياه  بش 

یپ نتورف  هبزور 

.قشع مشچ  ِراز  هلعش  رد  نتخوس  ياه  بش  ندوب ؛ وت  اب  ياه  بش  .نتسیرگ  ات  نتسیرگن  ياه  بش  راظتنا ؛ ياه  بش  الوم !

.کشا هنییآ  رد  اشامت ، اشامت و  ياه  بش  راظتنا ؛ ياه  بش 

.ییانشآ ِناتسبش  رد  ریوصت  رّوصت و  ياه  هناورپ  ِلاب  ْلاب  ياه  بش  راظتنا ؛ ياه  بش 

.دنک یم  رشتنم  ار  وت  يوب  گنر و  هچ  ره  اب  ندرک  تولخ  ياه  بش  ندش  یهت  دوخ  زا  ياه  بش  راظتنا ؛ ياه  بش 

، وت ِقشع  ِنامسآ  رد  رون ، زا  ییاه  هناورپ  نوچ  هک  تسا  نم  ياهاعد  ياه  بش  راظتنا ، ياه  بش 
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نارکمج نیمز ؛ ِیتوکلم  ِدجـسم  نیرت  ینارون  ِرود  هب  ملد  هناورپ  ِفاوط  ياه  بش  راـظتنا ؛ ياـه  بش  .دـننک و  یم  هبرجت  ار  زاورپ 
.تسا

ییاضر هدیمح  یسر /  یم  وت 

یسر یم  وت 

ییاضر هدیمح 

«. يرتایوگ يا  هتفگ  ره  زا  وت  »

.نامرظتنم ياه  هظحل  اهزور و  يال  هب  ال  لابکبس ، یمیسن  نوچ  دزو  یم  تمان  تساه  لاس  مسانش ، یم  تساه  لاس  ار  وت 

.روضح تسدکی  سنج  زا  زبس ، سنج  زا  یتاملک  اب  مسیون  یم  میارس و  یم  ار  تندمآ  راظتنا  تساه  لاس 

.میا هتخود  مشچ  ار  تندمآ  ریسم  میا و  هتشاد  هگن  نشور  ار  هار  ياه  غارچ  تسا  يدایز  ياه  لاس 

دسر و یم  هار  زا  یتقو  راهب  ره  .دوش  یمن  هدینش  تندوبن  ياه  هلان  زج  نامزاوآ  يولگ  زا  تساه  لاس 

.منک یم  سح  رت  کیدزن  ار  تروضح  رطع  درتسگ ، یم  هفوکش  هرفس 

.دنشک یم  راظتنا  اه  مشچ  دنوش و  یم  هتسب  زاب و  اهرد  دوارت و  یم  اه  هظحل  يولگ  زا  راظتنا ، ياهزاوآ  راهب  ره 

.میدنب یم  لیخد  تندمآ  نکمم  ياهریسم  ِزادنا  مشچ  هب  ار  نامیاهاعد  مینک و  یم  نشور  عمش  زور  ره 

.كاخ نیا  یکیرات  هوبنا  رد  رظتنم  نشور  ياه  عمش  نوچ  میوش  یم  بآ  هرذ  هرذ  میناوخ و  یم  تامس  هعمج  ره 

رُگ ياهسفن  هنیس ، رد  هدنپت  ياه  لد  نیا  هدرـشف ، كاخ  نیا  .تسا  تندمآ  رامـش  هیناث  بیجع  تاظحل ؛ تسا  جاتحم  وت  هب  بیجع 
.هدز ناراب  ياه  مشچ  هتفرگ و 

.تسا هدروآ  دوخ  اب  ار  تیاه  ماگ  ّدر  داب ، تاظحل ، رد  هلب 
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، راظتنا تسا  يدایز  ياه  لاس  .تسا  یمتح  تندمآ  دنیشن ، یم  هفوکـش  هب  نام  هرجنح  رد  ادص  میناوخ ؛ یم  هبدن  دفکـش ، یم  راهب 
.دود یم  ناماه  نایرش  رد 

.تسا هتخاون  ار  نامیاه  هتخای  راظتنا ، تسا  يدایز  ياه  لاس 

.قوش هب  میرگنب  ار  تندمآ  ات  میا  هتشاد  هگن  نشور  ار  نامیاه  مشچ  تسا  يدایز  ياه  لاس 

دهاوخ راشرـس  هیناث  مادک  رد  ار  كاخ  ِباوخ  تبـسا ، ههیـش  يادـص  .كاخ  هب  هدـناباوخ  شوگ  میرظتنم ؛ تسا  يدایز  ياه  لاس 
؟ تفشآ

.تا یناشیپ  رب  دیشروخ  تسا ، هداتسیا  تندمآ  یمدق  کی  رد  زور 

.تس یقاب  بش  زونه  دیآ ، یم  هیوم  هام و  يوب 

.ار تندمآ  میرظتنم  زونه 

!؟ راظتنا ردقچ  تسا ؛ هتفرگ  تدش  نم  رد  هورش  بش و 

«. تسوت هاگن  عورش  راهب  یسر  یم  وت   » مشک یم  مشچ  هب  ار  اه  هیناث  تندمآ ، هار  هب  مشچ 

يریما نیسح  یگنشت / 

یگنشت

يریما نیسح 

.تسا هدوشگ  ام  رد  ار  شیوخ  ریسم  بش ، دنا و  هدولآ  باوخ  نایناهج ،

؟ تسا هدش  زیررس  ناملد  ياه  هساک  رد  ربص  هک  میشاب  ترظتنم  هظحل  نیمادک  ياهتنا  رد  ییاهر ! باتفآ  يا 

رون قرش  زا  هک  ینارجاهم  زا  متفرگ و  ار  وت  غارس  دندمآ  یم  مرکف  لامش  زا  هک  یناگدنرپ  زا  نم 

.مدیسرپ ار  وت  یناشن  دنتشذگ  یم 

یتقو مبیرغ  ردقچ  میوگب و  تمالـس  ات  منک  ور  وس  نیمادک  هب  مناد  یمن  زامن ، ره  زا  دـعب  هکنیا  تسا  نیگنـس  ردـقچ  نم ! يالوم 
ار هچوک  نیمادک  مناد  یمن  هک  تسا  تخـس  ردقچ  موش و  روک  تندمآ  راظتنا  رد  ات  مزودب  دیاب  هداج  نیمادک  هب  مشچ  مناد  یمن 

! دسرب اجنآ  هب  تیاه  ماگ  در  ات  منک  وراج  بآ و  مناگژم  کشا و  اب 
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یم ییانشور  كاردا  هب  هن  میلفاغ ، وت  زا  ات  ام  دیور ، یم  وت  هاگن  تمس  زا  باتفآ  دنا و  يراج  وت  مان  هب  ناهج  ياه  بآ  نم ! يالوم 
.میا هتفرگ  يدبا  ياقستسا  يرامیب  ام  تسشن ؛ دهاوخ  ورف  نام  یگنشت  هن  میسر و 

! ناج الوم  میراد ، يا  هعرج  راظتنا  وت  فاطلا  تارف  زا  طقف  هک  رشب  ياهدرد  ناوراک  رد  میتسه  البرک  یگنشت  هدنامیقاب  ام 

ییاضر هدیمح  هقیقد / ؟ مادک 

؟ هقیقد مادک 

ییاضر هدیمح 

ندیسر ناوت  اجک  هب  نابایب ، تملظ و  بش  »

« دراد غارچ  مهر  هب  تیور  عمش  هک  نآ  رگم 

.ار تاظحل  دنک  یمن  اهر  كاخ ، ياه  هجنپ  .تسا  هدش  درخ  خیرات  ياه  ناوختسا 

.تسا هدش  نیشن  هت  توکس  نوکس و  رد  هفقو  یب  اه  هیناث  مامت  هتسکش ، اه  هچیرد  مامت  هتسب ، اهرد  مامت 

.دهد یمن  ندیسر  تلهم  نامز  هب  تسا و  هدوشگ  ناهد  راوخ  مدرم  نادکاخ 

.ما هتسب  خی  میاه  ناوختسا  مامت  اب  موش ؛ اهر  کیرات  ياهزور  نیا  رابغ  زا  ات  تسین  تهاگن  لالز  راس  همشچ 

.ار ندیسر  وت  ات  ریسم  میامیپب  دیاب  یکیرات ؛ تسا و  تواقش 

! دنوادخ دیواج  هدعو  ییآ ، یم 

.دنک یم  هبرجت  تندمآ  اب  زور ، ریدقت  دنلب  یناشیپ  رد  ار  نتفگش  یگزات  راهب ، ییآ و  یم 

ماگ اب  ما  هتفاتش  ار  اهزور  اه ، هیداب  اه و  گنسرف  .مشک  یم  راظتنا  ار  تندمآ  منت ، مامت  اب  .دچیپ  یم  روبع  رادم  رب  بش  ییآ و  یم 
 - ار تقیقح  زا  زیربل  يایور  نیا  منک -  هبرجت  ار  تهاگن  ییانشور  ات  ندیسر ، ياه 

؟ دراد یم  او  وهایه  هب  ار  نیمز  نیا  زا  سپ  زور  مادک  تیاه  ماگ  در  كاخ ، ياه  هناشرس  رب 

.تسایند هتسب  ياه  هچیرد  رگ  شزاون  تمان  هفوکش 

ص:194

هرامش 84 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 299زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


يوب ات  مراد  یم  او  ندیراب  هب  ار  میاه  مشچ  اهرد ، مامت  هناتـسآ  رب  ییآ و  یم  دش ؟ دهاوخ  ققحم  دنوادخ  یمتح  هدعو  زور  مادـک 
.دنک مشیوخ  یب  تندمآ  هناراهب 

.دنریگ یم  نتسیز  روش  تاظحل ، ییآ و  یم 

نک ام  يوس  هب  یهگن  تیانع  همشرک  هب  »

« دشاب زاین  ِرس  نادنمدرد ز  ياعد  هک 

ناریو كاخ  نیا  ییآ و  یم  .ییایب  وت  ات  تسین  یهار  تاملظ  نیا  رب  ار  دیشروخ  .تسا  هدرشف  مه  رد  ار  كاخ  تملظ ، ِیهوبنا  نیا 
.یناسر یم  ریخاتسر  هب  ار 

.نیمز ددرگ  یم  وت  نوچ  یهاگ  هیکت  لابند  تساه  لاس 

.ما هدیشیدنا  زور  هب  تندمآ و  دیما  هب  ما  هدز  طخ  ار  یلاوح  ياه  بش  تساه  لاس 

؟ دنچ ات  راظتنا  ياه  هعمج  هقیقد ؟ مادک  زور ؟ مادک  .تسا  هتفشآ  ار  نامز  نهذ  تندمآ ، راظتنا 

هتسیاش تداعس  یلع  نومتسد / ! هب  هدب  یسوناف  یکی 

! نومتسد هب  هدب  یسوناف  یکی 

هتسیاش تداعس  یلع 

هشک یم  رداچ  هرجنپ  يور  بش 

دآ یمن  رد  هگید  هنوخ  سفن 

میریگ یم  ور  اه  هیرگ  لاف  یچ  ره 

دآ یمن  رتهب  ییاهنت  زا  يزیچ 

نوم هتسب  هشیمه  ياکلپ  تشپ 

میرادن اج  ایگنشق  هساو 

ندب ام  هب  مه  ور  ایند  همه 

میرادن اما  هنارت  زا  یمهس 
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رود ياه  هچوک  هسرپ  ْبش  يوت 

مینک یم  مگ  ونومِهام  شرخآ 

! نومتسد هب  هدب  یسوناف  یکی 

مینک یم  مگ  ونومهار  میراد  ام 
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ماه هرجنپ  هنشت  يادص  نم 

؟ نیونش یمن  ومقه  قه  نیرخآ 

منک یم  نوراب  سامتلا  مراد 

؟ نیونش یمن  ومقشاع  ياتسد 

دنا هنارت  هی  نتسبآ  اربا 

هنوخ یم  نوراب  بش  زا  نومسآ 

رهش ینوراب  ياه  هداج  ضبن 

هنوخ یم  نوا  ندموا  زا  هراد 

یپ نتورف  هبزور  ...یبآ /  ِعولط  ِراظتنا  رد 

...یبآ عولط  راظتنا  رد 

یپ نتورف  هبزور 

منم نیا 

جوم ياه  هجنپ  رد  هجنپ 

قفا رب  مشچ 

.تا یبآ  عولط  ندید  راظتنا  رد 

منم نیا 

توکس مهبم  يادص 

.تسا مگ  اه  جوم  تفگش  ّمنرت  رد  هک 

منم نیا 

فاص
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هداس

بیرغ یلحاس  لثم 

اپ ّدر  نودب  لحاس 

اه كوغ  تسد  رود  يادص  زج  هک  یلحاس 
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نآ زا 

.دسر یمن  اه  شوگ  هب 

منم نیا 

هتسکش یقیاق 

جوم ياه  هجنپ  نایم  رد 

تسوت هاگن  یبآ  رد  قرغ  هک  یقیاق 

منم نیا 

رظتنم

بیرغ یقیاق 

باتفآ ِریسم  رد  هک  یقیاق 

وت ناشن  یب  تمس  هب 

.تسا يراج 

شبات یلعربنق  راظتنا / 

راظتنا

شبات یلعربنق 

متخود مشچ  قفا  هب  نانچنآ  ار  ترادید 

دش مگ  هقدح  زا  منامشچ  هک 

منامشچ دیاش  کنیا 

دنشاب يا  هراتس  ود 

قفا رد  نادرگرس 
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رگید نم 

مشیوخ نامشچ  رظتنم 

يزور دوش  یم  ایآ 

ار منامشچ 

؟ ینادرگزاب نم  هب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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